


ক্রীনিতর্মণ 
সধর্- সমস্য | 
নব ছি নাজির 

“যে যথ! মাং প্রপন্তন্তে তাং স্তখৈব ভজাম্যহম্” বিজিত 
“যার যেই মত ইষ্ট প্রভূ আপনার । 
পেই দেখে «বিশ্বন্তর পেই অবতার ॥ 

“»বরবধন্মময় প্রভস্থাপে সর্ববধন্ম 1 শ্রীচভন্যভাগবত। 

আর পাপ আসা পপ পাটি জপ পাদ ৮ ডি 

১ম সংখ্যা | ] আন আনিত্যান্দ ও ৫৯। সন ১৩২০ মাঘ। ১ম বর্ধ। 
নিউ শশী পাশপাশি ০ - ০ম 

লেখকগণের নাম। 

- 'মৎ ফেশবনন্দ অবধূত ।  শ্রীবুক্ অখ্িনীকুনার সস্থ । : শ্রীযুক্ত মুক্দ্দত।ল গুপ্ত । 
গোবিন্ানন্দ » 5. ধর্মদাস রায়। বাণীকষ্ঠ। : ৮». শরচ্ন্দ্র ঘোষ। 
প্রথবানন্দ » ' » প্রকাশচন্্র মঞ্ছুসদার, ১.» কৈলাশ চন্দ্র সিংহ। 
নিত্যানন্দ , এম, এ, বি, এল। ; ৮» রমেশচন্্র ভট্টযচীর্যা, কাব্য" 
মহেখরানন্দ » ৃ » প্রতাপচন্দ্র সেন, ; "তীর্থ, চ্ায়তীর্ঘ, বেদাস্ততীর্থ । .] 
হরিপদানন্দ » রন এম, এবি, এল । ; ৮» দ্বিজেন্্রনাথ যোব। 

যুক্ত জ্রৌ।তিরিজ্রনাথ সেন, বিএল! শ্রীযুক্ত ক্ষিতিশ চগ্্ পাইন, বিঃ এ। ৮ জনৈক ক্রচ্গচারী, তত্ব, পর্ব 
* সতীশচন্দ্র ঘোধ। ১ » দাশরথি মুখাপধ্যায় 1 বেদাস্তশেখর-সিদ্ধান্ত-সরন্থতী ...| 
* উপেন্দ্রনাথ নাগ, স্বতিরত্র। 1 » নৃত্যগোপাল গোন্বাণী। | 

এল। এম, এস। : » রামচন্দ্র নাগ। ; আীমতী গণেশজননী দেবী প্রভৃতি ।.. 

"১ শ্থহট উ -€-- 

বিষয় 1 ছু. 

নিবেদন, শ্রীশ্রী গুরুস্তোত্র, রি গুরুত্তবগীতি, শ্রীতীপুরুত্তে আণি, ম ব্য, যোগাচারধ্য ীক্িমৎ অবধৃত | 
জ্ঞানানন্দ দেবের উপদেশাবলী, ক্বেপত্শে-গান্বাদনঃ অভেন-তব, প্রকৃতি-তব, শ্রীগৌবাজ, 

নবঞ্জীবন, মিলন-আাহন' শ্রী গক্জুন মশ্রু, সব্ংসয়ানকে! এক বাৎ। 
* ঃ ্ স্কট € জ০৭- 

সম্পাদক -ক্ীসত্যনাথ বিশ্বাস । 
কালীঘাট, 

দহাশন্নির্বধাপিক্মভ 
হইতে প্রকাশিত । 

্দ যাক দ্য ডাক মাশুলদমেত ২ টাক! |. প্রতি লাদেদ্জ ৬৯ আন|। 
মনে 5 



সম্পাদকের নিবেদন । 
ূ ূ | 
্রীত্রীমৎ অবধৃত জ্ঞাঁন।নন্দ দেবের শ্রীচরণা- 

_শিত ভক্তগণের প্রতি নিবেদন :-- 

এ শ্রীত্রীদেবের নর'লীলার মহিমা কীর্তন 
"ও জ্ীভগবাঁনের তবরস-আস্বাদন করাই এই 
: ধনিত্য-ধশ্ম” পত্রিকার একটি প্রধান উদ্দেশ্য । 
সেই সঙ্গে সঙ্গে এই পত্রিকা-প্রচার দ্বার! যাহা 
কিছু অর্থ সংগ্রহ হওয়া সম্ভব তন্বা | শ্রীত্রীদেবের 

প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে সমাগত সাঁধু-ভক্তগণের 

পরিচধ্যা ও শ্রাষ্রীদেবের সম!জের নিত্যপুজার 
ব্যয় সাহাধ্য ও এই পত্রিক।-প্রক!শের অগ্ঠ তম- 
উদ্দেগ্ত ৷ অত এব শ্রী্ীদেবের ভক্তগণ সকলেই 

স্ব স্ব লেখনী-ধারণ পুর্ববক নিজ নিজ ভা'বানুঘারী 
'গ্রই পত্রিকায় তন্বকথা কীর্ভন করেন, এবং 
সকলেই এই পত্রিকার গ্রাহক হইয়া সদমুষ্ঠ'নে 
ব্রতী হন ইহাই আমাদের প্রার্থনা । 

€লখকগণেল্ প্রার্তি 24 
মানব মত্রেই সেই একই জগজ্জীধন 

জগদীশ্বরের সন্তান সুতরাং রাগ, দ্বেষ। হিংস!, 
: নিন্ম, জ!তি, পুল, উচ্চ, নীচ গ্রভৃতি | অবিষ্ঠা- 

প্রহ্ত ভেদবুদ্ধি পরিহার পৃর্রবক সকল ধর্দের | 
মধ্য দিয়া জীব ধাঁহাতে সেই' লীলাময়ের অপুর্বব 
লীলারস আস্বাদন করিয়! কৃতার্থ হইতে পারে 
এই প্জিকার তাহাই যেন লক্ষ্য রাখেন। এই 

. পল্রিকায় রাজ-নীতি-চ্চা-স্রিত অথবা জাতি- 
বিশেষের, ব্যক্কি-বিশেষের কিছ্বা সম্প্রদায় 

বিশেষের নিন্দাব্যগ্রক কোন গ্রবস্থা প্রকাশিত 
হইবে না । | 

সন্মাল্দোজক্কেলস প্রার্তি ৪ ৪০. 
আমাদের এই পত্রিকা ধন্ম-পত্রিকা? | 

ধর্মভাঁবের ভাবুক লেখক্কগণ বিশেষত: অভাবের 
কবিগণ বিশেষ কোন ক্লারণে ভাষার নিয়মাঁদি 
পালন করিতে পারেনি না।. ধর্মালোচনায় 
উৎসাহ:দিবার জন্ত আরও কোঁন কারণে 
আমবা অল্প শিক্ষিত এক্কন কি অশিক্ষিত বালক : 

লিখিত ব1 কথিত ধরব - বালিকা ব| রমণীর 
প্রবন্ধ।দি প্রকাশ করিব। বিগ্ঠামদে উন্মত্ত, 
শিক্ষাভিমানী জনগণের সহিত ভাষাঁজ্াান বিষয়ে 
আমরা ম্পদ্ধী করি না। তীহাদ্িগকে এ 
বিষয়ে “জয়পত্রী” লিখিয়। দিতে আমর সর্বদাই 
প্রস্তত। নুর _ভাঁকতদর- প্রতি প্রীর্ঘলা 

প্রকাশির্ত ধশ্মতত্ব সম্বন্ধে কেহ 'সঙ্গহ প্রতিবাদ 
বা সন্দেহ 'মীম]ংসা করিতে হচ্ছ! করিগে 
আমাদের পত্রিকাতেই প্রকাশ করিতে পারেন; 
যত অপ্রীতিকরই হউক আমর উহ! প্রবাঁশ 
করিয়! সঙ্গত উত্তর দিতে চেষ্টা! করিব। হতি। 

৯:৪০ 



শট নমো ভগবতে নিত্যাগোপালায়। 

শীনিত্যধন্মী 
৭ | 

তনস্সানন্া লাতিন স্ভিক্কা। 

[ঠ সহি 217 প্রাপঞ্াত থু ও ১স্মঘৈব হ হজ! মাঃ 

চি 

যম বন্ঘতধর্ুনে মনা: পার্থ মার্শ | 

১1815 এ 2 ৫ রি | ূ ধা 

১ম সখ্য! 1 প্র্ীনিত্যাক ৫৯1 নন ১৩২০, ৫পীব 1. ১ম বর 
হত রর 

ঠা শি এ 
ঙ্চ পিন সির 

২ ০০০৯০৩০০০০৩ তপতি টি ৮৭5 সপ তক পাশা ৯ মারিস পর শালার 

কি প্র শত ত পীর আক পপ ৪ ক ॥ পথসিশ ত৪ ০ত 

ট টিয়ার ] 

া তত 1২৯৪ 

একা 
দঞ্লাজ ২৫ াাউনর "ই ছোবং কসর রদ 

জী রক্ত | 
৯ পেথচডি টি ৮4. 

| নিগাতি হইতে উদ্ধৃত । ] 

মহদল কমলে নিন নিকিঃ | জ্ঞান, জের, জাতা তিনি,পরম কারণ, বা 

সরি নয়ম রঞ্জন । | গুদ নিও, দ্ধ সভ্য সনাতন... 

পুরু সঙ্িদানন, স্রীগুরু দান, | শিতে তিনি কীহিত,। . আছেন অবধারিড়। 

১ নির্জন) নারায়ণ গু, নিরমল, টি, 2 যা পা তীহাঁর সু রী 

সর্ব তিনি ব্যাপিত, : অর্ধতিতে ধিানিত। | তাধার পণ দয অধ্যায় বন 
উহার কুপাঁতে ধর আয নিক, .. ূ তাহা হইতে প্রুরিত পুরাণ কল, ৃ 

তাহার কুশাতে হয় আক্রদরশন)  ) 2: সবল উপপুরাণ হ্রেম অমগঃ: 



দি: পীীনিত্যধ্ বা 

তরু নিগম তক, ;. : চৈতক্ঞদাঁরক মন্ত্র |]. চরণে নুপুর ভ্রমর গুঞ্জন, 
তাহা হইত রত সধীল বিধান, বিহ্বল জবা সতন্দন, 

স্যুরিত সকল স্মৃতি সকল প্রমাথ.। আঁকা মরি মি কিবা সুশোভিম, 

সর্কশ্রতি শিরোরদ্ব বিরাজিত পদাশ্বজঃ জগ-জন-মনোতর | 
| বেদবাস্তাম্ুজনধ্যায় তশ্মৈ প্রীগুরবে নমঃ।. | কটিদোশে বাস দিক্ধসন, 

২ উপনিষদ বেদান্ত, সর্ব শস্্বের সিদ্ধান্ত শম্দমক্ষম] বিভূতি ভ্ষণ, 
গলে দোলে মালা অতি অনুপম, 

কষে শোঁভে অভয় বর। 

. তাহার শ্ীপদাশুজে করে বন্দন। 

--ুলোকে, গৌলোঁকে তিনি, তিনি কর্ববলো'কে, 
4. -তীহারি দর্শন করি তাহার আল্পোকে, শিয়ে শবধুনী করে কলবল, 
- ুক্কিতে তাঁর মহিমা, অুপ্রেম তীর সুষম, ধক্ধক্ ধকে ললাঁটে অনল, 
৯. অনুপমা আগ্যাশক্তি তাতে বর্াটিন, হবাসি খল খল, আঁখি ঢল্প ঢল, 

পপ, সপ পপ পপ পপ পা পপ ০০৮ পাপ 

(তিনি) প্রত্যক্ষপরম দেব অনস্ত মহান্ । (গুরু ) জনানন ভাঁবে বিভোর। 

র্ . গুরুনাদিরনাদিশ্চ গুরুঃ পরমদৈবতম্, ূ ভক্তগণ মাঝে হেলিয় ছুলিয়া, 

: গুরো; পরতষে। নাস্তি তন্মৈ শ্রাগুরবে নমঃ, | ভাবাবেশে ভোলা ন'চে বিনোদিয়া, 

জ্ীগরু অনস্ত দেব, শ্রীগুরু পরম শিব, ৃ তাঁত। থৈ খৈ তাঁথেয়া ভাথেয়া, 
| চিদ্ময় এ সহশ্রারে, তাহার আসন, ূ প্রেমে তু গর গর। 

কত ধোগীন্ত, মুনীন্রর তাহীতে মগন। ূ বি 

শী সা? | - চির পিপাসিত শ্য।মাননে, 
চিনি ্ দীন দয়ামর করুণাঁপাজে, 

রি কণ।মাত্র প্রেম বিতর ।  আস্ীগুরুস্তবগীতি। | ্ 
(ওত ভি 

"শা € 2৮4 _ 

জয় জয় গুরু, কছ্তরু ত্বংহি শিব-শঙ্কর। শ্রীশ্রী গুরুস্তোভরাণি | 

ত্বংহি ঈশ ত্বংহি মহেশ ত্বংহি যৌড়শ ভাক্কর। টান্যাতাটি 

ত্বংহি দেব অনাদিঝ।দি, 
ক্ষিতিত্বং বাহত্বং মরুত্বং আদিঃ ( শভৃনাথ বেদী সত সিদধাস্তবিনচিত )। 

হরিস্্ং হরত্বং বিবিঞি, স্বমেব, জগদীশমনদিমনস্তগুণং 
দত্ব-রজ-তম গুণাকর ॥ পরমেখরমাদিমনীশ্বরকৎ । 

স্বমিশা শ্তমর্ক বিশ্বব্যাপক, অবিনাঁশিনমেকমপুর্ষনিধিং 

_বিশ্বপাঁলক বিশ্বনাশক, পরপমামি গুরুৎ তবতারিণকং ॥১ 
.. বিশ্বের বিশ্বতারক, গুরুদেব! তুমি জগদীশ্বর, তুম অনাঁদি-। 

নিরঞচণ নিত্য নির্ববিকায়। গ্রভৃহে! তোমার গুণের অস্ত নাই। তুমি 
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পরমেশ্বর । তুমিই আদি পুরুষ। দেব! কোটী কোটী চনত বিযামান। তোমার শু 
'তুমি অনীস্বর। (তোম!র আবার ঈশ্বর কে?) শর়ীদে শতঙ্ধের দীপ বিগ্তমান। ভবতারণ! 
তুমি যে স্বয়ং পরমেশ্বঃ ! হে নিত্যদেহধায়ি ! 
তোঁম!র ত বিনাশ নাই। তুমিই একমাত্র 
পুর (পর্রঙ্ধ)। ( তুমিই ত বেদাস্তের 
একমেবান্ধিতীয়ং 1) হে চিস্তামণি! তুমি 
অপুর্দানিধি। ভবভয়বাঁধণ ! এ দাসের 
(দীর) প্রণাম গ্রহণ কর | ১ 

মুনিধক্ষ রা নু়নাগণরৈ 
রভিবন্দিতকে[মগপাদমুগং | 
বিধিবিষুরশিখৈরপি বন্দমীয়ং 
প্রথমামি গুরুং ভবভারণকং |২ 

'গ্রড়ৃহে ! যক্ষ। শ্রর। অন্তর, নাগ, নর 

এমন. কি বিধি থিষু শি পর্যন্ত তোঁম!র ও 
স্বকোমল পাদপন্ন যু!ল বন্দন। করিয়া থকেন। 

হে ভব-তয়হাঁরি ! দাঁসের( দাদীর) প্রথম 
গ্রহণ কর ॥ ২ 

বিধিমট্রাতমীশমনপ্তজগং 
প্রাননাশনপাললজবাকরং | 

ভূবি সর্বশরীরিমনোহ্ধাথিতং 
গ্রণমমি গুরং ভবতারণকং ॥ ৩ 

গুরুদেব ! তুমিই তন্ষ! তৃমিষ্ট খিফু, ভূমিই | 
শিব। এই অনন্ত জগতের স্ছষ্টি, পালন ও 
নাঁশ, তুমিই কবিরা থাক। &ই জগংবসী 
সমস্ত জীবের মনেই তোমার অথঠাঁন। হে 
ভবভয় নাশিন! তোমাকে নমন্ধর ॥ ৩ 

ছরাবনামনোহরপা "যুগ 

 নখরাঁঞিনিনিন্দিংকোটীধিধুঃ | 
শতক্র্যবিরানি তশুদ্ধ তনুং 

প্রণশামি গুরুং ভব তারণকং ॥ ৪ 

:. হে সর্ধাঙ্গনুনর! তোমার পদযুগল পরম 
রমণীয় অপূর্ব পন তুলা। তোমার নখসমূহে 

ূ 

তোমাকে প্রণাম করি ॥ ৪ 

ক্রমশঃ 

মন্তব)। 
সখি কী রব. 

মুখোবদতি বিষয় ধীবোধদতি বিষবে | 
উভয় সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনাদরনঃ। 

ধনমদ বি্ভামদ প্রভৃতির হত্ত হইতে নিষ্কৃতি 
লান্ত করিতে না পাধিলে ভগবানের কুপালাভ 
করা একেবারে, অপস্তব | “দীন হও, দরিদ্র হও) 
মূর্ঘকও, পাপী হও, হতাশ হইও না। 
শ্রীভগবানের দয়ায় বঞ্চিত হইবে না?” এই 
তত্ব গ্রগর ও জীবের অহচ্কার অভিমানের 
মন্তকে পদাঘাত করিঝ/র জগই বুঝি জগতে 
রামকষ। পরমহংস” প্রমুখ মহাপুক্লষগণের 
আবির্ভাব হইমাছিল। এ মহাঁতআগণ কেহ 
কেহ নিরক্ষর সাঞ্িয়। জগতে আমিয়। জগংকে 

! বেদগ্রতিপান্থ ব্রহ্ম তর উপদেশ দিয়! গিয়াছেন । 
পরমহংদ মহশিয়ের কথাগুলি পর্যন্ত নাকি 
অশ্ঞ্ধ ছিল। 

দযোলটাংত আবাপত”  (ধরয়াবত) 
প্রভৃতি অপত্রংশ ভাষ! তাঁহার নিত্য ব্যবহাধ্য 
ছ্িল। শ্রীভগবাঁন ভক্কের ভাঁব চাহেন, আর 
কিছু চাছেন না । (094 19015 &$ 00৩ 

15211 701 ৪$ 16 1105.) ইহাই বুঝাইবার 

জন্যই বুঝ এই মহাপুরুষের অবভাঁর। 
ভক্কন়েখনী নিশ্থত ভগবদ্ধিযয়িনী সমস্ত কথাই 
পরম উপাদেয়, ইহাই গ্রচার জন্ত ভক্তগণের 
রচিত অগ্ুদ্ধ ভ|যাযুক অ্তবাদিও আমরা 
গ্রকাশিত করিধ। শ্রীচৈতন দেবকে কোন 
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. এফটা তক্ত একটা ভক্তি আখ্যায়িকা! লিখিয়া 
সংশোধন করিবার জন্থ দরয়াছিলেন। মহা গ্রভু 
একটু হাসিয়া, উহা ফেরৎ দিয় বলিলেন; 
"ভক্তের লেখায় ভুল হয় না” শ্রীশ্রী“ৎঅবধৃত 
জানানন্দ দেবেরও তাহীই মত। দাক্ষিনাত্যে 

-কোন এক দ্বেবালয়ে এক মুখ ব্রাহ্মণ শ্গীতা 
পাঠ করিতেন। 
একেবারেই ' অগুদ্ধ হইত। যাহারা শুনিত 
তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ উপহান করিত। 

জান্ষণ কিন্ত আপন আনন্দে আপনি বিভোর 
হইয়া পাঠ করিতেন এবং অনবরত অক্রুবর্ষণ 
করিতেন । দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ কালে 

তাহার উচ্চারণ বা ভাষা 

কোন বিষয় প্রমাণ” কারবার প্রধান 
অবলঘন স্বীয় শুদ্ধজ্ঞান এবং দর্ণন। জান" 
দ্বাবা যাহা গিদ্ধাস্ত হইতেছে ভাহ।ত সপ্রমাণ 
হইতেছেই। তাহ! অপ্রমাঁণ করিব! চেষ্ট 
বাতুলত! মাত্র। যাহ! প্রত্যক্ষ, যাহ! অচগভূতি 
বার! নিশ্চয় হইতেছে তাহা কোন প্রকার তর্ক 

দ্বারাই অন্থ। হইবার নহে। সচ্চিদানন্দ 
শ্রীরুঞ্ণকে শুদ্ধভক্তগণ প্রত্যক্ষ করিয়! থাকেন। 

৷ অনেক ভক্ত জ্ঞানী তাঁহাকে অনুষ্ভৃতি ঘ্বারাও 
সেই ওন্য কৃষ্ণ সম্বন্ধে 

তাহার ধিগ্ভমানতা 

জানিয়! থাঁকেন। 
কোঁন তর্ক কর। অন্ু'্চত। 

ৰ বাঁধা জানিতে চাঁহেন তাহাদের কৃষ্ণ সাধন 

জীগৌনাঙ্গ দেব ব্যাপার দেখিয় ত্রাক্মণকে . 
জিজ্ঞাল! করিলেন, “হাহে বাপু, শ্রীগীত। পাঠে: 
তোমার এত আনন্দ হয় কিসে ?” 
উত্তর করিলেন, “ঠাকুর, গীতার অর্থ আমি সব 
বুঝি না, তবে বখন পাঠ করি আমার মানস 

ব্রঃঙ্গণ ৃ 

প্রণাপী ক্রষ্বে নিজগুরুর নির্দেশীনুসারে সাধন 
কর। উচিভ। তথ্বার তাহারা তাঁহার 
বিগ্কমানতাঞ বুঝিতে পারিবেন এবং তাকে 

। দর্শন করিও সক্ষম হইবেন । রুষ্চ অবধারণ 

চক্ষেয় সমক্ষে সেই কুরুক্ষেত্র আসিয়া উপস্থিত : 

হয়ঃ সেই অজ্জুন-রথে 

মন্দের উদয় হয়। তাতেই আঁমার এত 
আনন্দ হয়।” শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রাহ্মণকে আলিজন 
করিয়া বলিলেন, “তুমিই গীতার অর্থ ঠিক ! 

বুবিন্নাছ /* 

সম্পাদক। 

ররর [পদ 

যোগাচার্ধ্য আশ্রীমদবধূত জ্ঞানানন্দ 
দরের উপদেশাবলী | 

মি 

-. জ্র্ণ যঙ্ষি না থাকিত তাঁত! হইলে দ্বর্ণালস্কাঁর 
৪ ও.বাফি না। পরমেখর যদি না থাকিতেন, 
হা হইলে এই টি থাকিত না। ১। - 

সেই নব জলধর 

ূ 

করিবার উপায় অবলম্বন না করিয়, কৃষ্ণ দর্শন 
করিবার উপাঁয় অবলম্বন না করিয়া, বীহারা 
কৃষ্ণের অস্তিত্ব এবং কৃষ্ণদর্শন সম্বন্ধে তর্ক করেন 

৷ তীহাদক্স বুদ্ধিও পরিমার্জিত হয় নাই এবং 
তাঁহাদের দিব্য জ্ঞানও স্বুরিত হয় নাই। যে 
| উুককে গুদ জ্ঞাঁন দ্বারা, শুদ্ধ ভক্তি বারা এবং 

শুদ্ধ প্রেম দ্বারা অবধারণ করিতে হম তাহাকে 

ৃ বৃথা তর্ক ঘারা কি প্রকারে অবধারণ করিতে 
৷ পারা যাইতে পারে । 
ঃ 
! 

প নিরাকার । 
৷ প্রকার নহে। এর ঠিন, তিন প্রকার নিরাকার । 

৷ সাকার 
নানা প্রকার নিরাকার, নানা প্রকার 

এবং নানা প্রকার আকার।. 

. আত্মাও নিরাকার, মনও নিরাকার এবং বুক্ধিও 

অথচ এঁতিন নিরাকার এক 

| মানসিক অনেক বৃত্তি আছে । সেই সকল 

বৃত্তির প্রত্যেক বৃত্তিই নিরাকার । সেই সকল 
বৃত্তির প্রত্যেকটাই নির!ফাঁধ$ অথচ ভাধার৷ 
সকলেই এক প্রকার নিরাকার নহে তাহা 
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জহজেই অনুভব করা যাইতে পারে । ভাবে 
তুমি সেই গ্রীকত্ব্রকে কেবল নিরাকার 
বলিবার জন্যই ব্যস্ত কেন ? নান! শাক্ত্রাুসা রর 
শ্রীকৃষ্ণ সর্ধশক্তিমান ৷ সেইভন্য তান সাকার 
হইতে পাঁরেন নাও বলিতে পার না। অনেক 

শাস্তেই বিশেষতঃ 
সাকার বল! হইয়াছে, এবং তিনি ঘে সাকার 
তাহা ঠাহার শুদ্ধভক্তগণ করুক প্র্যক্ষ করাও 

হইয়! থাঁকে। 
সাকারও বটেন। 

% 

ৰ চৈতন্য যেন একজন যোদ্ধ। । যোদ্ধা তনবারির্ 

৷ সাহাঁধ্যে কত কাণ্ড ক্করিতে পারে ) কিন্তু যোন্ধ! 
( বিহীন হইলে, তরবারি ঘরের কোণে পড়ি 
। থাকে মাত্র) ভাহ!র শ্বয়ং কিছুই করিবর 

৷ শক্তি নাই। 
নানা পুরাণে তাহাকে : (২) প্রম- অখণ্ড অনস্ত সঙ্গি্গানন্দের 

পূর্ণ মবভাঁ হয়! কিরূপে সম্ভব ? অংশে পুর্ণ 
'ধিরুপ? 

সেই জন্য অবশ্বাই তিনি: 
. আমফল ধররাহে। 

শ্ীকজই ব্রহ্ম । সেই গ্রীরুষণ ব্রঙ্গ নিত্য । 
তাঁহার নামৰদ্ধও নিত্য | সেই শ্রীরুষ্ণব্ধও : 

সত্য, তাহার নামব্রক্গও সত্য। কারণ সেট ৷ বৃক্ষের অংশ । 

্রান্মের নামওব্রদ্ষ। ত্রচ্ম অনাদি স্বীকার করিলে : 
৷ আবৃক্ষ ওরা সম্ভব) ইহারই নাম অংশে 
 পুর্ণ। শ্রীন্চগবানের অংশে পূর্ণ অবভারও 
। শীরূপ, একের পৃষ্ঠে একটা শুগ্ত দিলে 
৷ দশ হয়। দশ অর্থাৎ দশটা এক। একপূর্ণব্রক্গ 

তাহার ন'ঘও অনাদি স্বীকার করিতে হয়। 

( ক্রমশঃ) 
2 

শ্রাশীমদবধূত জ্ঞানাণন্দ দেব 

কথিত তত্ব উপদেশ 

আস্বাদন । 

- শ্থহাটে ও থা 

উপদেশগুলি 

উল্লেখ কর! 

৷ যোগমায!রূপী 
(পূর্ণ ব্রদ্ধ হইতে পায়েন। শ্রীরাঁসমণ্ডলে 

শপ শা সপ আশ 

০ স্পা আশ 

ত্তর--আখরবৃক্ষ প্রকাণ্ড। শুঁহাতে অনেক 
প্রত্যেক, ফলের অষ্টির 

(আটির) মধ্যে ্ররূপ একটি প্রকাণ্ড 
আম্রবুক্ষ সুঙ্সানীপে অবস্থিত 1 প্রতোক আম, 

কিন্ত রোপণ করিলে প্রত্যেক 
আম হইতেই এপ অবিকল একটী প্রকাণ্ড 

শুঙ্ের যোগে শত শত 

শ্রীভগবানের বহুসংখ্যকক পুর্রূপ ও এইরূপে 
হইয়াঁছিল। 

একটা প্রদীপ হইতে শত শঙ প্রদীপ জান 

: মায়; কিন্তু ত্বার! প্রথম প্রদীপের শক্তির কিছু 
মাত্র ব্যত্যয় হয় ন! 

[ প্রীত্দেব যে যে বাক্য অবলগ্ধনে নিম্নোক্ত 
বলিয়াছিলেন তাহা যখাষখ 
আমার স্তায় সামান্ত স্থতি- : 

বিশিষ্ট জীবের পক্ষে অসম্ভব স্থতরাং এইগুলি ৃ 
তাহার বচনাবলীর সার মর্ম বুঝিতে হইবে | ] 

1 সমান অক্ষয় ও অব্যয়। (১) মায় জড়, পুরুষ চৈতন্য । সেই 
চৈতন্তট পুরুষ মায়াকে লইয়৷ এত কাও করেন। 
'চতন্ শূন্য হইলে, মায়ার কিছুই করাবার 
শক্তি থাকে না। মান্না যেন একখানি তরবারি ূ 

এবং নূতন প্রজ্ঘলিত 
গ্রদীপ গুলিও শক্তিতে কোন অংশে প্রথম 
প্রদীপ অপেক্ষা কম নহে। সেইরূপ অখণ্ড 
সচ্চদানন্দ স্ীতগবান হইতে অনন্ত পু অবতার 
হইলেও তিনি, যেরূপ অক্ষয় অব্য তাহাই 
থাকেন; পরস্থ সকল অবতার গুলিই এককালে 

(৩) প্রশ্ন-শিবেহহং, সোহহং কিরূপ ? 
উত্তর-্-জীব তুমি বানের দাস, প্রশ্রাযের 

দাঁস, কামের দাস, ক্রোধের দাসস্্আর 



৬... ূ "ত্রীপ্ীনিত্যধর্ম্” বা 

কলস, শিষদ1স হইতে কষ্ট বোধ হয়? লজ্জা! [ শিবিড় অরণ্যে সুগন্ধ পুষ্প প্রাপকুটিত . 
বোধ হয়? 2 হইলেও ভক্ত মধূ-কর তাহার সন্ধান করবেই 

[ দক্ষিণেশ্রেধ পরষহতস দেব বলিতেন | করিবে । প্রকাশক] 
“সব শালাই যদি শিব হয়, তবে নন্দী হবে কোন (৫) শ্রীভগবাঁন ঘখন জগতে অবতীর্ণ, 

শ|জা ?স্প্রীকাশক ] হন, ভক্তগণ তাহীকে চিমিবা মাত্র, তাহাদের 
[ জীবহভদিন অহঙ্কার রূপ মহা বন্ধন ৯ | কায ইচ্ছ। হয় খে অতি উচ্চ পর্বতে উঠিয়া, উচ্চৈ-স্তয়ে 

হইতে মুক্তিলাঁভ না করে তত শবদ ূ ৃ ১ 
শব ত দিন শিবদাস জগত বাসীকে বলিয়। দেয়-সসংবাদ দেয়। 

কৃষদাস হইতে জজ্জাবোধ করে। জীব যখন | 
গরম সৌছাগের উদয়ে শ্রীনিত্যানদ্দচরণে ক্রমশ: | 

আশ্রয় লইয়া! তৃণাদপি মন্ত্রের সাধক হইতে; শ্রীনত্যনাখ বিশ্ব।স। 

পাবে তখনই তাহার প্র রোঁগের অবদান হয়। ৃ টি 

তখন সে বেদান্ত প্রতিপান্ক সোহহং তত্বের রা কেরা 

প্রন্কত অর্থ বুঝিতে সক্ষম হইতে পাবো তখন অভেদ তঙ। 
সে বুঝিতে পাবে যে সিংহের ছেলে সিংহ সম- ১225282 
জাতীয় না হইলে, ভক্তি প্রেম সম্ভব হয় না । 
“গজ মক্ষিকাঁয় প্রেম ন! সম্ভখে” [শিশ্বি বাবু] 

জীব যেন সুচের আগর জল বিন্দু আর 
শিব যেন অসীম অনস্ত মহাসমুগ্র। শিব দেন 
গ্রকাগুদেহ গঙ্গীর্জল বাঁশি আন জীব যেন 

প্রশ্রাব বিন্দু ( মলিন দুষিত জঙ্গ বিন্দু )। 
(৪) স্বামী গিরুদ্দেশ হইয়। যেরূপ ছণ্ম- 

৮ম 

সী 

প্রক্কতি ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন সাধকের 
জন্ত হিন্দু ধন্ধে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদ।য়ের ও ভিন্ন 

ভিন্ন উপাপ্ত উপাসনার ব্যবস্থা । কিন্ত ভিন 

ভিন্ন উপান্ত উপালনার স্বতন্ত্র ব)স্থ। থাকিসেও 

সকলেরই উপান্ত দেধতা যে মুলহত্বে একই 
বস্ত একই অথণ্ড সচ্চিদাঁনন্দের বিভিন্ন বিক্কাশ 

বেশই অবলম্বন করুন ন|. কেন, পতিভ্রতা | মাত্র, সে বিষয়ে হিন্দু-শান্্ ভুরি ভূরি গ্রমাণ ও 

রমণীর যেমন ভীঁহাকে চিনিতে বিলম্ব থাকে । অনুশাসন প্রদান করি ঝাঁখিয়াঁছেন । অপরিনত 

না। তীহাকে যেমন আর ফাকি দিবার যো, নবীন সাধক যাহাতে এই অভেদ তত্ব বিষয়ে 

নাই; তন্দরপ ্রভগবান যেরূপ ছন্বেশ ! ভরমে গতিত না হন, তজ্জন্ হিন্দুশাস্্রও ভিন্ন 

অবলম্বন করিয়াই জগতে আলুন না ফেন, | জিম যুগে আবিসুত শ্রীভগবানের অবভারগণ ও 

তত্তের নিকট তাহার লুকাই ইবাঁর যে। নাই ॥ ভক্ত মহাপুরুব সকল ষথেষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। কিন্ত 

তাহাকে চিনিবেই চিনিষে 1 

সাজ শপ শপ শপ ০ পপ পপ 

| জীব শ্বভাবত:ই ভ্রান্ত ভ্রান্তিই তাঁহার প্ররুতি- 

সিদ্ধদোঁধ, তই ধুঝি শাস্ত্রের এই প্রতৃত চেষ্ট! 

£: আমার মনে হয় প্রশ্ীদেব একদিন এ ূ সত্বেও সংসারের চক্ষে লব্বপ্রতষ্ঠ সাধকগণের 

কথা প্রসঙ্গে যেন আমাকে আরও বলিম্না- মধ্যেও এই ভেদ বুদ্ধি দেখ। ষায়। বর্তমান 

পপর হস ও হত 

ছিলেন যে “শিবোইহং' “সোহহ্ৎ' বল! সহজ | যুগে আবিভূতি প্রমতরামক্চ পরমহংসদেব 
কথ! নহে। ঘিনি বিশ্বরূপ হইতে পারেন | এই অভেদ তব্টী বুঝাইবার জন্ত অতি. সরল 

তিনিই প্র কথা বলিতে পারেন। জীব_শিব নয় । খুক্তি ও ভাষায় বলিতেম ;--একই মাছ কেব! 
শিবের দাস ইত্যাি। [শ্রীসভীশ চন্্র ঘোষ। : ঝোলে খায়, কেহ বা অন্থলে খায়, কেহব। ভাজ। 



সর্ববধন্ীসমগ্য 

খায় ইত্যাদি অর্থ।ং এফই গগবানকে ভিন্ন 

ভি ভাবে আদ্বাদন নীত্র। -্রীশ্রীমৎ অবধৃত 
জ+নাননদদেব এই তত্ব সঙ্থান্ধে বলিঙেন 3-+ 
"একই ছর্ণের কেহ হা কন্কণ, কেহ বা বলয়, 
কেহ বাহার, ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া ব্যনহার 
করে।” অর্থাৎ অলঙ্কার সফলের রূপততঃ ভেদ 

লক্ষিত হইলেও হুরূপত্তঃ সম্পূর্ণ অভের্দ ; একই 

বববর্ণ। সেই রূপ কাঁলীকষ্, শিবরাম প্রভৃতি 
প্রীভগবাঁনের রূপতঃ গ্রভেদ দেখ! যাঁয় বটে, 

কিন্ত হুরূপে সেই একই সচ্চিদাননা। গৃঁভস্থের 
মধ্যে যিনি কর্ত।১ তাহাকে: কেহ * পিতা, কেন 

মাত! কেহ ভ্রাতা বা বন্ধু, কেহ শ্বামী 
ও কেহ ব। পুত্র বলে। সম্বন্ধ ও ব্যবহারে 
ভার ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বর্তা সেই একই । 

বাঁমপ্রসান্দ প্রভৃতি সিদ্ধ মহাতআ্ীগণও “মন 
করোনা দ্বেষাদেষী। যদি হবিবে বৈকুষ্ঠবাসী । 
ওধে কাঙ্গীরষ্জ শিবরাম সব আমার এ 
এলোঁকেশী” প্রভৃতি উপাসনা সঙ্গীত ছ্বায! ও 
অভেদ তত্বের উপলব্ধি করিয়। আনন্দ সম্ভোগ 
করিয়াছেন। বিস্তু তখাপি মোহাচ্ছন্ন ভ্রস্ত 
সংসারে জীব-হৃদয়ে ভেদ বুদ্ধির অভাব নাঁই। 

অভেদ তন্ব ব্যিয়ে বিন্দুশান্ত্র, জ্রীমন্ 
মহাপ্রভু চৈতন্কদেব *€ভূতি শ্রীগবানের 
অবতারগণ এমন কি মুসলমাঁম ণ ধর্ম 
প্রভৃতি বিদেশীয় ধর্্শীন্ত্রকি উপদেশ দিয়! 
গিয়াছেন আমরা তাহার একত্র সংগ্রহ কবিত্বে 
বাসনা করিয়াছি। অগ্রে. পুরাণ শান্ত মত্ত 
গ্রকাশ কনিয়া পষে অন্ত নত শাস্ত্রাদির আলোচনা 
করা যাইবে। সম্প্রদায় বিশেষের মতে সাব্বিক 
রাঁজসিক, ও তাঁমসিক ভেদে পুরাণ ও তন্ম তিন 
ভাগে বিভক্ত । আমরা তজ্জন্ত উক্ত তিন 
গ্রকার শাস্ত্র হইতে গুমাণ উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা 

কিথিয়াছি। অগ্রে পীমন্মহা প্রভুর প্রিয় বৃহ গলীরদীয, 
পুর।ণ হইতে আরস্ত কর! গেল । 

প্রথম অধ্যায় । 

মুনং করোঁ!তি বাঁচাল পন্মুৎ ৮জ্বয়তে গিবিং 

যত্কূপ। তমজংবন্দে পথ্মানন্দ মাধব ॥ 

'বুহাত্দীয়ু পুরণ” 

থে| ব্রক্রূপী জগতাং বিধাতা 
তেব পাঁতা হিরণ ভাগয়ঃ | 
কল্লাস্ত রুদ্রাথা হনুশ্চ বিশ্বং 

সংগৃহা শেতে মহৎ ভজামি ॥ 

ব্রহ্মরূপে যেই দেব ব্দ্ধ।ও বিধাতা, 
হবিরাপ হন পুনঃ জগতের পাঁত। ; 

কাঁল শেষে রুদ্ররূপে বিশ্বসংহরণ 
ভক্তি ভরে করি আমি তাহার ভজন 

শ্বিশ্বরূপী শিব্ভাঁব্তি'নাং 
হবিশ্বরূপী হ'রভাবিতা'নাং। 

সংবল্প-পুর্ব।আুক-মৃর্তিভেতুং 

বরং বদেখ্যং শরণং গ্রপন্ভে ॥ 

শিব্ভক্ত হৃদে মিনি শিব অহভাঁর, 
ইরিদাস প্র!ণমাঝে হরি কপ ধার । 

নিজ উচ্ছা মুলে ধার মৃত্ঠির গ্রহণ, 
বরেণ্য দেবর সেই লইনু শরণ । 

 যঃ কেশীহস্তা নবকীন্তকশ্চ, 

ভূঁজাগ্রমান্রেণ দধার গোক্রং | 

ভূভাঁর বিচ্ছেদ-বিনোদ-কা1মং 
নমাঁমি দেবং বন্ুদেৰ সুনং ॥ 

কেশী দৈত্য সংচারক নয়ক বিধাঁরী, . 
চহুষ্ঠে ধরিলা গিরি, কমলার পাতি । 

ভূভার-হযণ ৫খলায়, আনন্দ অপার, 
সেই বাদে পদে নামি বাব বার। 



হ্য়গ্রাবোহসুরং জিত্বা বেছানদ্বাতবাঁন্ পুনঃ 
মত্স্তরূপেন যে! দেবপ্তমন্মি শু্ণং গত ॥ 

৮ 

হয় গরীব বধি ফেল! বেদের উদ্ধ!য়; 
মধ্ম্তক্পপী সেই দেবে কার নমস্কার ॥ 

দধার মন্দবং পৃষ্ঠে ক্ষীয়োদেহ্মৃত মস্থনে। 
, দেবতাঁনাং হিতার্থ।য় তং বুস্মং গ্রণমাম্যহং | 

দেবতার হিতলাগি গভু নারায়ণ, 
দ্বয়। করি কৃষ্ম রূপ করিল! গ্রহণ ; 

ক্ষীয়োদ মন্থানে কৈলা চন্দ্র ধারণ, 
ভাক্ত ভরে করি তাঁর চরণ বন্দন। 

দংস্টাছুশেন যোংদস্ত সমুদ্বত্য|ণবদ্ধরং। 

তহ্থাবেবং জগৎ-রুংনং ত্ংবরাহং নমাম্যহং ॥ 

অদ্ভুত বরাহরূপ ধরি জগনাথ, 
অঙল সাঁগর তলে কৰি দস্ত!ঘাত, 
উদ্ধারি ধরায়, পুনঃ করিলা স্থাপন; 
প্রেম ভরে ভজি আমি তাহার চরণ । 

গ্রহলাদং রঙ্ষিতুং দৈঙ্যং রর | 

বিদা্য হতবান্ দৈত্যং তংনৃসিংহং নমামাহং 

প্রহলার্পের তরে ন্র-সিংহ অবতার, 

অদ্ভুত রূপ ধরি হিরখ্য-সংহার ) 

শিলাসম নুকঠিন সেই দৈত্)কায়, 
'ভেদন কৰিল! গ্রতূ, নমি তীর পাঁয়। 

রণ 

লব্ধাবৈরোচনাডুমিং পল্তযাং দ্বাভ্যামতীত্য ঘঃ 
'আব্রক্ষভূবনং ক্্রান্তং বাঁমনং তং নমাম্যহং ॥ 

বিষোচন-পুত্র বলী ছলের কারণ, 
অপূর্ব বাঁমনরূপ ধরি নার!য়ণ ; 
(শর্থ মর্ত রসাঁতিল করি আজ্রমণঃ 
করিলা, করুণা, ভজি তীহার চরণ। 

“জীভ্রীনিত্যধর্ম” বা 

ইহয়ন্তাঁপরাধেন চৈকাবিংশতি সংখ্যয় । 
ক্ষত্য়ানাঁজঘানৈব জাম্দ্ং নমাম্যহং ॥ 

হৈহয়ের অপরাধ শ্মরি পরুমেশ, 
জমদাগ্রজত দেহে করিয়া আবেশ; . 
একবিংশ বার কৈল জ্গাত্রয় সংহার, 
তর্িভরে কর যোড়ে, পায়ে নমি তাঁর। 

আ।বড় তিশ্চতুধ1য5 কপিভিঃ পরিবারিতঃ | 
হুত্ড ল বাক্সসাঁনীকং রামং দাঁশরথিংভজে )) 

দা কন পরমেশ হ হতে ভূভার, 

নিক্জ দেহে চারি ₹ংশে নর অবতার 
কপিগণ সহ কৈজ রাক্ষস-দিধন, 
দাঁশরথি র!ম্চন্্র ভজ মৌরধুমন । 

মর্তিদয়ং সমাশ্রিত্য ভূত1ধমপহৃত্য যঃ 
মুষলেন হলাগ্রেদ তং রামং সত্তং জে! 

রাঁদুঃখ জগন্নাথ কৰিবারে দুর 
ঝামক্জ রূপে কৈল! করুণা প্রচুর; 
মৃষলে হলের তগ্রে অন্তর দমন, 
সতত ভজরে সেই কমল নয়ন। 

ভূম্যাদি-লোক-ত্রিতয়ং সংহত্যাআ্নমাত্মনা। । 
পশ্টন্তি ফোগিনঃ সর্ব তমীশানম্ ভঙজাম্যহম ॥ 

জ্রিলোক সংহার বর্তী পরমাত্স। হবে 

যোগিগণ আতারূপে সদাদুষ্টি করে; 
তিনিই মঙ্গলময় জগতের গুরু, 
তাহায়ে ভজিলে পাই মোক্ষ কর্পতরু। 

যুগাস্তে পাপিনেহশুদ্ধাং শ্ছিা! তীক্ষাসিধারয়। 
্বাপয়ামাস যো ধর্ম কুতাদৌ তং নমাম্যহং ॥ 

যগশেষে তীক্ষ আস করিয়া গ্রহণ, 
অশুদ্ধ পাপীর শির করিল! ছেদন? 
সত্যাদি যুগের সৃষ্টি ধর্দের স্থাপন, 
মন প্রাণ পি ভজ সেই নারায়ণ। 



| ্ 
সর্ববধর্্মসংম্থয় ৯ 

আত্মন্ঠাত্ম।নমাধায় যোগিনঃ গতকলুষ:। সহম্র-সহশ্রশিঝ ধার বিশেষণ, 

পশ্ঠত্তি বং জানরপং তমন্মি শক্ষণং গতঃ ॥ ভাঁবময় প্রভূ মেন সাখন ভজন। 

. নিষ্পাপ শরীর যত যে।গী মহাজন, যু তং য্চ বৈ ভাব্ং জগৎ স্থাধরজন্গম । 

আত্মায় করিয়া নিজ আত্মার স্থাপন, দশাছুলং যোইত্যতি্ তমীশমদরম্ তে । 
জ্ঞানরপ মহা্েবে করিছে দর্শন; ভূত ভবিষ্যৎ আর যত বর্তমান, 
ভক্তি-ভবে নিনু মুই তাহার শরণ । স্থাধর জঙ্গম আদি জগৎ প্রমাণ, 

| | দশাসুল অভিক্রমি ধাহার স্থাপনা, 

সাংখ্যাঃ দর্বন্র পত্ঠস্তি পরিপূর্ণাত্বকং হরিম্। অজর ঈশ্বরে সেই করিম্থ ভজন1। 
তমাদিদেধমজ তং জঞনরূপং নতোহম্ম/হম্ ॥ | 

ৃ আদি-সর্মে্মহাবিষুঃ স্বগ্রকাশোজগন্য়ঃ। 
নিখিল-রঙ্গাণডে-যত-সাংখ্য-যোগিগণ, গুণভেদ্রমধিষ্ঠায় মুর্তিত্রমবাগুবান্॥ 

পরিপূর্ণ শ্রীহরির তে দর্শন । টির আদিতে গ্রভু মহীথিষুঃ নাম, 
৯ পা পে রর রঃ | ্বপ্রকাঁশ বিশ্বময় হবিগুণধাঁম) 
তঞ্জিভবে নাঁম আমি সেই জ'নরূপ সন্ব-রজ-তম গুণ করিয়া গ্রহণ, 

অজ্। ভজন্তি বিশ্বেখং পাবাণাঁদিষু সর্ক্ঘ! | দ্ষ। বিধুরুদ্র মৃত্তি কহিল! ধাঁ;গ। 
সর্বঞ-সংস্থিতং দেবং তং বন্দে পুরুযোত্তমং ৃ 

১, যথা হরির্জগদ্ঘ্য।পা তম্ত শক্তিস্তথ! মুনে। 
প্রতিমাদি-পুজাতত্বে যত মূঢ় জন, . দ্াহশক্তির্থঙগারে স্বাশরয়ৎ ব্যাপ্য তিষ্ঠতি ॥ 
সর্বব্যাপী জগদীশে হয়ে বিস্মরণ, অগতব্যাপক হলি প্রভু বিশ্বস্ত 

পরম পুরুষে সেই করিস বন্দনা । অঙ্গারে দাহিকাশক্তি ফেন্ধপ প্রকাশ, 
রি পু 1 ূ কম্মীনি যত রূপাণি তপাঁংসিচ মহাজ্মনঃ। শৃক্তি আর শক্তিমান একত্র বিশ । 

জ্(নরূপঃ সদাকাম্যস্তমীশং লততং ভক্ষগে॥ উম্েতি কেচিণ।হুস্তাং শক্তিৎ লক্ষমীতি চাঁপরে । 

ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যস্বিকেতি চ॥ 

হুর্গেতি ভদ্রকাঁলীতি চণ্ডী মাঞ্হখবীতি চ। 
কৌমারী নৈঞ্ঝবী চেতি নাঁবাহোন্দ্রীতি চাপরে ॥ 

_ কর্মকাগু-রূপে ধিনি জগতে প্রকাশ, 

জ্ন্রূপী মহাদেব জ্ঞানের বিকাশ; 
জীবের সমীপে যিনি কামনার ধম, _ 
সেই পরমেশে মুই কিব ভজন। ্া্মাতি বিষ্তাই বাছেতি মায়ে'তচ তথাপরে। 

গ্রকৃতিশ্চ পল্পাচেতি বদান্ত পরমর্ষয়ঃ | 

স্বাতবময়ং শীস্তং নরব্টারমীশ্ব়ং। সেয়ংশক্তিঃ পরা বিষেণজগতসর্গাদিকাঁরিণী । 
স্হঞ্রশিরণৎ দেবং তং বন্দে ভাবনাদয়ং। ব্যক্তাব্যক্-স্বরূপেণ অগন্যাপ্যব্যবস্থিত! ॥ 

৷ লরববতত্বময় দেব প্রশাস্ত-মুরতি, দেই পরাশক্তি কু ধরে উমানাম, 
স্বেচ্ছায় হুজিলা এই অগৎ-সংহতি ) কেহ কহে লক্গমীদেধী বাঁস বিষুধাম ? 



১৩ 

গিরিজা। অন্বিক) ছৃর্দা দুর্গতি-নাঁশিনী, 
ভদ্রক্গাপী, মাহেশ্বর্ট্, মহেখগৃহিণী । 
চগ্ডিকা, কৌমারী, ব্রাঙ্মী কেহ বা বারাহী, 

কেহ পন্দ্ী, কেহ বিছ্যা, বৈষ্বী ভ*রতী ঃ 
কেহ বলে তিহ মায়! অবিগ্যারূপিণী, 
পরম! পকুঠি তাঁরে বলে খধিমুনি, 
নাঁরায়ণপরাশক্তি জগতব্যাপিনী, 
হছজন, পালন আর সংহারক1ঢিণী। 

পরংক্রহ্ষাভিধা নস্ত'যন্সিন্ মির্মলতেজসি। 
প্রোচাহে ছ্যপচারেণ বাঁচা মানসীগোচরে ॥ 

স দেবঃ পরমঃ শুদ্ধঃ সত্বাদিগুণ-ভেদত| 
ুরতিত্য়ং সমাপর্নঃ ত্যতিস্থিত্যন্তকারণং ॥ 

বাক্য-মনদ্বায়া ধার না! হয় ধ।রণা, 

পরব্রদ্ষ নামে যার না ভয় বন; 

পরম বিশু দেব তেজ: স্বরূপ, 

হত্ি আদি তবে ধরে ঠিন-গুণনন। 

( ক্রমশঃ) 
শ্রী 

প্রকাঁশক জীদভানাথ বিশ্বাস । 

প্ররৃতি-তত্ত 

এই জগৎ চিস্ছক্কি-অভাঁবেই জড় ও মর 
হয়। লেই শক্তির ধর্ম-কর্মা কি, এবং সেই 
শক্তির বর্ষণ-কর্ষণ কিরূপে হয় বুঝিতে হইলে 
সেই ক্রহ্ধাগ্ভাত্ডোদরী জগন্মাতা আছ! 
প্রকৃতিকে ধারণা-স্তত্তে' লক্ষ্য কদিয়। তাহার 

নিত্যন্বরপ শক্তিমান চিদাননদ বা জ্ঞানানন্- 
রক্ষরূপ দ্বর্শন ঘরিতে হয়। চিদর্থে আজান এবং 

আনন্গার্থে ম্কর্তি যথা” 

্ দীপ্ীনিতাধর্ বা 

প্রকাশোর্কন্ত তোয়ন্ত শৈত্যমগেরধোষচতা ॥ 
স্বভাঁবঃ সচ্চিদাননানিত্যনির্মলতাত্মনঃ | 

আত-বোধ, ২৩ ॥ 

অর্থাৎ যেমন প্রকাঁশই হুর্য্যের গুণ, শৈত্যই 
জলের গুণ, উষ্ণতাঁই অগ্নির গুণ, তেমনি সং 
(সত্ব! ), চিৎ (জান), আনন (স্কুঙি) ও 
নিত্য-নর্মলতা আত্মার গুগ। | 

সুতরাং সেই পরমাঁত্বা, চিদাননা বা 
জ্ঞানানন্ন, জীবাত্মার জ্ঞান-গগাঁচর না হইলে 
তাহার জাগতিক বিবর্তন-পদ্ধতির সিদ্ধাস্ত-কল্পে 
জীব-ুদ্ধির মীমাংসা সমীচীন নহে। কিন্ত 
জীবে পক্ষে জ্ঞানানন্দ লা'ভ কর] বড়ই ভুরূহ- 
ব্যাপাষ ; কাঁনণ তিনিইত শক্তির শক্তিমান। 
স্বর্গে জ্ঞান” বলা হইয়াছে । আবার চিদর্থে 
আত্মাকেও বুঝাইতেছে। যথা-.. 

ত্রয়মেব ভবেম্িথা| গুণত্রয়বিনির্দিতম্। . 
অন্ত দ্রষ্ঈ' গুণাঁতীতে) নিত্যোহোক শ্চিদাত্মকঃ ॥ 

( অপরোক্ষান্থভৃতি, ৫৮। ) 

অর্থাৎ গুপত্রয়-বিনিশ্মিত জাগ্রৎ, ম্বপ্প ও 
নুযুণ্তি এই তিন-অবস্থাই মিথ্য। । এই অবস্থা 
ধের সাক্ষী গুণাতীত চিৎস্বরূপ আত্মাই নিত্য। 
মুৃতরাং বুঝা যাঁয় ধিনি চিদানন্দ তিনিই নিত্য ব| 
জ্ঞানানন্দ এবং ভিনিই পরমাত্মান্বরূপ শক্তিমান! 
সেই জ্ঞানানন্ন পরম|ত্ব/ যে।গমায়া-ছার। সর্বদা 
সমাবৃত থকেন বলিয়া জীবায্ার সহ্জ- 
সাধ্য নন। যথা- | 

নাহ প্রকাশ: সর্বন্ত যৌগমা়া-সমাবৃতঃ।॥ 
মূড়োহ্য়ং নাভিজানাতি লোকোমাঁযজ মধ্যয়ং ॥ 

. (গীতা, ৭ম অঃ ২৫)। 

অর্থাৎ প্রীমঞ্তগবৎগীতাঁয় শরীর বলিতে- 
ছেন $--“হে পার্থ! আমি যোগমায়ান্াা” 
সমাধৃত থাকি বলিয়া সাধারণের নিকট 



সর্বধর্মসমন্থয় | 

প্রকাশমান নহি। জেই জন্য মূঢ়ুগণ আমার 
জব্যয়ন্বরূপ জানিতে পারে না!” 

মাঁাবরণে তিনি এত উচ্চস্থানে: খাঁকেন 
যেকোন কোন ত্রাস্ত-দেহী তাহার সেই 
জ্যোতি্দয় স্থান লক্ষ্য মাত্রেই সন্তষ্টচিত্তে ব্রঙ্গ- 
প্রাপ্তি স্বীকার করতঃ তাহার হ্বরূপলভে বীত- 
ল্পৃহ হইয়া আপন আপম জীবনের অমূল্য সময় 
অজ্ঞতার নষ্ট করি॥| থাকেন। এমন কি শাস্ত্রে 
ইহাঁও দেখিতে পাওয়! যায় যে ম্রগণও তাহার 
সেই সর্বোচ্চ স্থান দর্শন করিয়াই সঙ্তট 
থাকেন। য্থা-- 

“তছিষ্োোঃ পরমং গদৎ সদ।ণশ্তস্তি চর, 
দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥” (খক্ বেদ ১ম মঃ )1 

অর্থাৎ “্নুরগণ বিষ্ণুর সেই পণ্মপদ 
( সর্বোচ্চ স্থান ) আঁকাশস্থিত চক্ষুর য় (চক্ষু 
এখানে গোলাকার জে]।তিশ্ময় স্থান) সব্বদা 
দর্শন করিয়া খাঁকেন।” কিন্তু কষ্টসহিষুঃ 
ভক্তিমান সাধক তাহাতে সন্তষ্ট না হইয়! যদি 
অন্থরাগ-অমিলাবলম্বনে শনৈহ শনৈঃ ব্যোমপথ 
ভেদ করতঃ চিদীকীশে গিয়া পৌছিতে পাঁবেন, 
ভসেইঈ কিনি জ্ঞানানন্দ-লাভে কতকাধ্য হন। 

যোগমায়। শক্তি নিদেই তখন সন্থুচিত হইয়া 
তাহাকে পথ ছাড়িয়া! দেন। শান্ত নিজেই 
তখন জীবের জীবত্ব ধ্বংস করিয়া গে(লে!ক- 
ধার মুক্ত করিয়া দেন। এ তন্ুবাঁগ- 
বশেই জীবাত্ম! প্রকৃতিকে: সন্থষ্ট বাঁখিতে 
পাঝেন। ওঁ অন্ুবাগেই প্রেমের উৎপত্তি । 
প্রেমেই হলাদিনীশক্তি _ আত্মবিহ্বল]। সুতরাং 
অনুরাগ দ্বাক্সা যিনি শক্তিকে জায়ত্ত করিতে 
না পাষেন, তাঁহার জ্ঞানানন্দ-লাভ জুদুর- 

পরাহত। শক্তি-অভাবে যেমন জগতের সমুদয় 

* বন্তই. জড় হইতে পায়ে, সেইরূপ শক্তি-অভাবে 
জীবায্মাও জড় হইতে পারেন। জীবাস্মার 

১১ 

ধংস না থ/কিলেও জীবাত্মার নিক্রিয়াবস্থাই 
জড়ত্ব। শক্তি আত্মাকে চলিত না করিলে 
শাত্মার জড়ত্ব, জীবত্ব ত্যাগ হয় না। মন-ু্ধি 
স্থির রাখিয়া অনুরাগী হইতে পারিলে তবে শক্তি 
আত্মাকে সাক্রয় করিয়া জ্ঞানানন্দধাঁমে চালিত 
করিতে পাষেন। আত্মোস্রতিক্রিয়া যে জীবাত্মায় 
নাই তাহা নিক্ষিয়াবস্থা বলিয়াই গ্রতিগর্র হয়। 
মন-বুদ্ধি দ্বারা জীবের আত্মোম্নতি হইতে পাবে 
না। কেননা মন-যুদ্ধি জড়। জড়ের দ্বার! 
আতর কোন কাই সাধিত হয় না। যথা 

“আত্মাবভাসযূত্যেকো বৃদ্ধা দীনীক্ড্রিানিচ | 
দীপে! ঘট।দিবং শ্বাত। জড়েসতৈপ্ননীবতাস্ততে ॥ 

(আত্মবোধ ২৭)! 

অর্থাৎ “দীপ যেমন ঘটাদিকে প্রকাশ 
করিতে পারে, ঘটাদি দীপকে গ্রাকাঁশ করিতে 
পরে না, সেইন্ধপ আজ! ইন্দিয়াদি প্রকাশ 
কারতে পারেন, কিন্তু জড়েন্দরিয় বৃদ্যদ আত্মাকে 
গ্রকাঁশ করিতে পারে ম1।” তথা আরও প্রকাশ 

পাওয়া যায় যে আত্ম।রও বিকার নাইএবং 
বুদ্ধির বৌধ নাই। য্থা-- 

"অ[অনোবিক্রয়ানাস্ত বুদ্ধেবেধিন্জাস্বিতি। 

( আত্মবোধঃ ২৫) 

অতএব ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। 
যে, মন-বুদ্ধি ছ্বায়া আত্মার কার্য সাধিত হয় 
নাঃ জ্ঞান্রূপিণী 'শক্তি দ্বারাই আত্মা :চাঁজিত 
হন; শুদ্ধ “আত্মা কেন, জগত হুষ্য, চল, গ্রহ, 

নক্ষত্রদি সকলই শক্তি দ্বার বেগবান হইয়। 
চালিত হন। এবং প্রকৃতি ছারাই সৃষ্ট ও 
পুষ্ট হন। প্রক্কৃতিই জগংকে “স্থ্টি করিয়া 
স্বধশ্ম সাধন কষেন এবং জগতকে ঃক্ষা করিয়। 
দ্বকন্ম পালন করেন! [তনি:শক্তি ধর্ষণ করিয়া 
হজন করেন এবং কর্ষণ করিয়া পালন করেন। 



১২. 

অর্থাৎ চিচ্ছক্তি ধর্ষণ করিয়া, জগতকে স্যজন 
করেন এবং জগৎ হইতে সায় বস্তু কর্ষণ 
কমিয়। জীবাতাকে রক্ষা করেন। শক্তি 
ওতোপ্রোত ভবে জীবায্সায় সংস্থ্ট থাকিয়। 
জীবাত্ীকে সর্বদাই রক্ষা করিয়া থাঁকেন। 
তিনি বল-সঞ্চমের জন্য ক্ষুধা তৃষা রূপে 
জীবাত্মাকে পরিশ্রীস্ত করেন ও খাদ্য রূপে 
জীধাত্মার পুষ্টি সাধন করেন এবং নিদ্রাক়পে 
জীবাত্মার ক্লান্তি দুর করেন। বথ।-- 

প্যা দেবী সর্বাছূতেষু ক্ষুধারূপেণ সংস্থিতা, 
য] দেবী সর্বভূতেধু তৃষগ-রূপেণ সংস্থা ॥ 
যা দেবী সর্বভূতেষু ঘৃতিরপেণ সংস্থিতা ? 
য| দেবী সর্ধভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থৃত! ; 

. নমস্তস্তৈ নমন্তান্তৈ নম্ন্তপন্তৈ মে! নমঃ ॥*চ্তী। 

এইরূপে প্রকৃতি শ্বাথগত ভাবে জীবাত্মাঙ্ষ 
সর্বতোভাবে বন্ধ কারা থাকেন। আবার 

জীবাত্বা প্ররুতি দ্বারাই বিবর্তন-শ্ে(তের 
ক্রীড়নক হইয়৷ বারংবার ভবসমুদ্রে পড়িয়া 
ভাটাবৎ ক্রীড়া করিয়া থাকেন। স্থি-রক্ষা কলে 
প্রকৃতি ইহাই তীহার স্বধন্ন বলিয়|: বোধ কারেন। 
প্রকৃতি শক্তিশ্বরূপিণী বটেন কিন্তু স্ষ্টি-প্রকরণে 
বতরূপী হইয়া আবার জীবাআ্ম(কে বিভীষিকাঁও 
প্রদর্শন করেন । জীবাআ্ীর এই সন্কট হইতে 
উদ্ধার হইবার আবার শক্তিই একমাত্র কারণ। 
ভক্কিবশে শক্তিই দিব্যজ্ঞান দ্বারা জীবাত্াকে 
নির্শল করিয়। জ্ঞানানন্দের দর্ণন-পথ; মুক্ত 
করিয়া দেন। এই জন্যই তিনি ধন্তা। -কারপ 

তিনিই চৈডন্তরপী জান দারা জীবাত্মর 

জীষত্ব নষ্ট করিয়া জ্ঞানানন্দ ব| চিদানন্দ উপ- 
ভোগ করান। জ্ঞানই চৈতন্ত । যথা- 

প্উজ্ছিসর্ববশা স্তর িসর্ববিষতী মুখে মুখে । 
০০ ত্রদ্ষণে। জ্ঞানমধ্যতাংচেতনাময়ং ॥” 

(জাননংকলিনী তত্র) ৫২ ॥) 

“তরী হী নিত্যধর্্ম*, বা 

অথাৎ দেবোঁদিদেখ মহাদেব পার্ধতীকে 
বলিতেছেন “হে দেবি! সর্ধ শীন্্ই উচ্ছিষ্ট 
হইয়াছে এবং যাঁধভীয় বিদ্যাই পণ্ডিতগণ্রে 
মুখে মুখে আছে কিন্তু চৈতন্যঙ্ছরূপ অব্যক্ত- 
পা যে ব্রহ্ষজান তাহা কখনও উচ্ছিষ্ট হয় 
নাই।” 

ক্রমশঃ । 

শ্ীসতীশচন্দ্র ঘোষ। 

শ্রীগৌরাঙগ । 

গৌবাঙ্গ নুন্দর, নব নটবরঃ 
তপত-কাঞ্চনকাঁয়। 

নাচিয়েছনাচিয়ে, নিজগুণ গেয়ে, 
ঢলি পড়ে গোর বায় ।' 

রাঁধা-ভাবে হরি, আপন! পাঁনরি, 

নয়নে বহিছে বারি । 
ত)জিয়ে মুবলী, দিয়ে করতালি 

হরি ভরি বলে হরি ॥ 

ডাকে উচ্চ-দষে, কে গ্রেম লইবে, 
&সহে আমার কাছে। 

প্রাণ গদাধর, ধর প্রেম ধর, 
বিলাও ভকত মাঝে ॥ 

প্রেমেনে মাতিয়ে, ভূবন ভুলা য়ে, 
বিভোবর-€ইয়ে নাচে । 

চরণে নৃপুব, মরি কি মধুর, 

র্জু রুছু রুনু বাজে | 



সব্ববধর্দসমন্থয় । 

- চলিত কৌচায়, কিব। শোভা পায়, 
জগজন-মনটলে । 

হেরি রূপর1শিঃ যেন কোসী শশী, 
নয়ন চকোবে ভোলে ॥. 

গলে গুঞ্র-হার, মরি কি বাহার, 

মুছুল মৃদ্ধল দে!লে। 

দিক করে আল।, ফরে ঝল মল! । 
ভূলাঁয় ভকঙদলে ॥ 

শ্রীযুখসরোজে, কি শোভা বিরাঁজে, 
তাহাতে মুছুল হালসি। 

কত অলি-বৃন্দঃ পেয়ে মকরন্দ, 
আনন্দে জুটিল আসি ॥ 

শিখি-পুচ্ছাউড়ে, হয়ে নত ঢুড়ে, 
চরণ পাঁপার আশে। 

তাছে ৫ ফল, করে বাল ঝল, 
মেঘৈত বিজলী হাসে ॥ 

কি টাচ কেশ,মনোহর বেশ, 

কুণডল শোভিছে কানে। 

ব।বেক যেজন, হেরে সে বদন, 

পাসধে আপন প্রাণে ॥ 

নায়! ন।গরি, আয় ত্বঝ। করি, 
ডুবিগে গৌএাঙগ-হদে 

প্রেম'সরোবরে, রসিক নাঁগরে, 

ধরিতে চরণ ছেদে ॥ 

হৃদয় ডুবিল, পরাণ 'মজিল, 

কিলয়ে গুহেতে যাৰঃ 

 কুলমাঁন দিয়ে, চরণে বিকায়ে, 
গোরাগন্ত-প্রাণ। হব'॥ 

১৩ 

হরি নম লঃয়েঃ হরি-গুণ গেয়ে। 
ফিরিব জ্বর মাঝে । 

দুটা বাহ তুলি, হরি হরি বলি, 
তুষিব জদয়শ্রাজে ॥ 

গণেশ-হদয়ে, গদয় হুহয়ে, 

 স্ভত দিওহে দেখা । 
যেন&শেষ-দিনে, তোমা হেন ধনে, 

ভুলি না ভুলি না সখা! 

শ্ীমতী--" 

রংপুর । 

নব-জীবন। 

ষখন পরিণাম না ভাবিয়। আপাঁতমধুর 
সাংসারিক স্থখ-সম্তোগে আত্মা পরিতৃপ্ত 

করিবার নিমিত্ত বিলাস-ব্যমনে সতত প্রবৃত্ত 
ছিলাম, তখন একবারও ভাবি নাই, ইহার 
আশ।শিবৃত্তি হইতে কি প্রকার তয়ম্কর ফল প্রন, 
হইবে। প্রথমতঃ স্ুগন্ধি-বিলেপন-্রমে-তীত্র 
আ্ালাময় বিষাক্ত পদার্থে বিলাস-বাঁগ করিম! 
প্রাণ-ন্ুশীতল করিতে প্রয়ান পাইয়াছিলাম, 
কিন্তু কিছুঙ্গণ অতিবাহিত হইতে না হইতেই 
বেশ অন্ভব করিল!ম ইহা শরীরে শাস্তি-বিধায়ক 

সৌগন্ধময় শীতল পদার্থ নহে? শারীগ়িক 
জাল।বিশষ্ট অশাস্তিময় পদাথ। ইহার তীব্রত! 
হাঁস করিবার জন্ত'প। ধিব ভ্রাস্তিসঙ্কুল উপায়- 
সকল একে একে অন্বেষণ কগিযাও যখন অকুৃত" 
কায হইমা আরও জলিয়! গুড়িয়। জীবনে হতাশ, 
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হইতেছিলাম, তখন একদিন কে যেন আঁচদ্বিতে 

আমায় বলিয়া দিল £--মূর্থ! এ উপাজ় 

অবলম্বনে কি আর একর্জালার শাস্তি হইবে? 

এ জ্বালার নিবুত্ত করিতে পার্থিব সমস্ত অনিত্য- 

ফৌশল, সমস্ত অনিত্য-উপা় ব্যর্থ হইবে। 

তবুও জলুনির নিবৃত্তি হইবে না--জলে গেলে 

দ্বিগুণ জলে ।” ইহার উপব কফেবস এক- 

প্রকার অধ্যক্তশক্তির অগ্রতিহত প্রভাব; 

ভাহারই এক নাম নিশ্মলশীস্তি ঝা চৈতন্য- 

শক্তি । এই শক্তিরই বৈচ্যুতিক ক্রিয়া 

অত্যন্স-সময়-মধ্যেই সাংসারিক সমস্ত জালার 

নিবৃত্তি হইতে পাঁরে বটে কিন্ত তাহা অত্যন্ত 

আয়াস-সাধ্য । কেবল ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই 

অনায়াসে তাঁহা লাভ করিতে গাবেন। যাহার! 

সময় থাঁকিভে থাকিতে এই শক্তি লাভ 

করিবার জন্ত লালাদ্দিত হইয়া, অহনিশি কেব্লই 

তাহার অন্বেষণ কারতে থাঁকেন সুধু ভাহারাহ 

সফলতা-লাভে সমর্থ হইয়া, নির্মল শস্তি-স্রথ 

উপলব্ধি করিতে পাঁয়েন, নতুখ! বিপু -বিস্ত, 

গুধা-ধবলিত সৌধমালা, বিলাস-ব্যসন আভি- 

জাঁত্যের অভিমাঁন,। সাঁময়িক'বন্ধুর সাঁদর- 

সম্ভাষণ) পত্ীর প্রেম পুভ্রকষ্ঠার আনন্দ- 

কোলাহল, রূপ-যৌবন, পীঁপ্ডিত্য এবং উপাধির 

অভিমান, এ সকলই জ্যোতির্ধয়ী ক্ষণপ্রতার 

স্তাঁয় ক্ষণিক-জ্যোঁতি"প্রদর্শন পূর্বক ক্ষণিক- 

আনন্দ দান করিতেছে বটে-কিন্ত ্গণকাঁল 
মধ্যেই আবার নিবাঁনশ্রূপ নৈশ অন্ধকারে 

সমস্ত বিলীন হইয়া যায়। হইতে পারে 

অনেকেই সাঁংপারিক ন্ুখকে প্রকৃত সুখ 

ভার্িমা, শুধু তাহীরই সেবায় অহোরাত্র জীবন- 

পাত করিতেছে আলিফ! পুড়িয়। মরিতেছে- 

তথাপি শাস্তিসলিল-সিঞ্চনের কোনই ব্যবস্থা 

করিতেছে না। ও হো! ভাঁহার! কি ভ্রান্ত! 

কেম না ছলে, বলে, কৌশলে, দন্দুতা, চৌ্ধ্য সাধুর্সিগের 

'্রীভ্রীনিত্যধন্শ* বা 

এবং চাটুবৃত্তি অবলম্বনে অর্ধোপার্জন করিয়া 
পুত্রকলত্রাদি-ছার! পরিরৃত হইয়া, ক্ষণিক আত্ম- 
গ্রসা? লাভ করিতে পাঁরে ; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন 
শান্তি লাভ করিতে পারে না। উল্লিথিত 

সম্পর্দলাভে লমর্থ হইয়াও সময় সময় মনে 
হইবে কিযেন অপূর্ণ রহিয়। গিয়াছে । লক্ষ 
লক্ষ চেষ্ট| সত্বেও সেই অপূর্ণতা নিদান 
আবিষ্কত- হইবে না) কেবল আঁকাজ্গা 
বাড়িয়া যাইবে, কিন্তু নিবৃত্তি হইবে না। 
তোমার সমধরন্মীর নিকট যাইঞ্জা যেখানে 
যাঁহীকে জিজ্ঞাসা করিবে, স্ইেখান হইতেই এ 
একই উদ্ভর পাইবে। তাহার কোনই ইতর- 
বিশেষ লক্ষিত হইবে না। 

তোমাকে পূর্বেই ঝলিয়াছি একমাত্র চৈতন্ত- 
শক্তির অপ্রতিহত প্রভাবেই উহার পূর্ণতা 
হইতে পাবে । এখন জিজ্ঞান্ত হইতে পারে 
এই শক্তি লাভ করিতে হইলে কোন্ উপায় 
অবলম্বন করা প্রয়োজন? উত্তর-_সব্গুরুর 
আশ্রয় গ্রহণ করা । সংগুরু ব্যতীত অন্ত কেহ 
সে শক্তি তোম।কে দিতে পায়েন ন।। বলিতে 

কি অন্ত কেহ সেই শক্তির নিকট পৌছিতেও 
পারিবে না। দুর হুইতেও কোন দিন তাঁহার 
আভাদর্শন করিয়াছে কিনা তদ্বিধয়ে আমার 
গভীর সন্দেহ। শক্তিময় সংগুয়ই সেই 
শক্তির প্রকাশক এবং প্রচারক । যুগে যুগে 
যেখানে যেরপ প্রয়োজন হইতেছে।ধুসেইখানেই 
তিনি ভিন্ন ভিন্ন যুর্ঠীতে প্রকাশিত হইয়া, সেই 
শক্তি বিতর করতঃ ততুৎ দেশের চুর্বল 

নরনারীহদমে নবধবলেন সঞ্চার করিয়া 

দিতেছেন। তিনিই ঈশ।, মুসা, বুদ্ধ, চৈতন্য, 
শরীক, আগম-নিগম-ত্ত্রপ্রব্কা শিব । 
সংগুরু ইহাদেরই শক্তির প্রবাহ $ অর্থাৎ 
ইহারাইশ-ধর্শের গ্লানি দুর, ছুষ্কতি'দমন, 

আপ? এবং  ধর্মসংগ্থ(পনার্থ 



দর্ধধর্মসমন্থয 

গুরুদ্ূপে অবনীতে অবতীর্ণ হই ভূ'ভার-হরণ 
করিতেছেন । এখন বিষম সমস্ত উপস্থিত । 

আঁমার ভাগ্যে এপ দুর্লভ সংগুরু মিলিবে 

কিনা? ইহা অসম্ভব ; আমি এমন কি পুণা 
সঞ্চয় করিয়াছি যে যাহার মাহ'স্মে এ হেন 

হুর্ণভ-রত্ব-লাঁভে সমর্থ হইব? লাভ হইতে 
পাঁরে ; আঁকাজ্ষ।, জ্ঞান এবং ভক্তির সাহাঁযো, 
দ্চ়তা-অবলম্বনে, সর্বথ! সাধুতার অন্বেষণ 
করিলে ছুর্লভ বস্তও স্থুলভ হয়। ইহা কাল্পনিক 
নহে, গ্রব-সহ্য । আমিও বিশেষ প্রণিপাঁন পূর্বক 

বুঝলাম ইহা যৌক্তিক বটে। তদনস্তর 
যেখানে যাহার নিকট যাঁই সেটী আর মিলে 
না। প্রত্যহ খুন্নমনে প্রত্যাবর্তন করি। 
হুজুগে পড়িয়া কত শাস্ত্রজ্জ পণ্ডিত, পেশাদার 
গুরু প্রড়তির পশ্চাদ্ধাবন করিলাম কিন্তু কেহই 
যেন স্গল নহে ; সকলেই থেন আমারই মত 
ছু'চার বিষয়ে ছুর্বল হা ভোগ করিতেছে ॥ কেহ 
বা হুর্জয় কামনার আগুনে পুড়িতেছেঃ কেহ বা 

স্বার্থের বিলোৌল-কটাক্ষ করিতেছে, কেহ বা 
মান, প্রতিপত্তি, জাত্যভিমান প্রভাতিতে স্ট'ত- 
ব্ষ। কেহ বা পাগ্ডিত্যের ধবন্গ। উড়াইয়া 

জগংকে তগজান করিতেছে ; এবং কেহ বা 
স্বীয় ধর্মবিশ্বাস অন্তের নিকট 'প্রচান করিতে 
যাইয়! ধশ্মান্তরের নিন্দাবাদ করিতে ব্যস্ত । এই 
সকল দেখিগা শুনিয়া আরও ক্রমশঃই হতাঁশ 
হইয়া পড়িতেছিলাম ॥ ইত্যবসরে--জানি ন। 
কোন পুণ্য ফলে-্একদা রংপুর নবাবগঞ্জের 

কোন ওঁবধালয় হইতে ক্ষেপা বাউলের স্থরে 
একটি গীত বছুবর্ষের মানসিক তআবসাদ অপনোদন 
করিয়৷ আমায় বলিয়া! দিল “তুমি যাঁহাকে সতত 
অন্বেষণ করিতেছ, দেখ গিয়ে সেই অধর মানুষ 
হুগলী-সহরের চকবাজার আলে! করিয়! 
বসিয়া আছেন।” কতদিন কত গান শুনিয়।ছি 
শ্পকই, কখন এমন আবকর্ষপেত পড়ি নাই। 

১৫ 

কি এক অজ্ঞাঁত-শক্তিরআকর্ষণে আকষ্ট হইয়াই 
যেন ডাক্তার-খানায়ি গ্রবেশ করিলাম ॥। বেল! 
তখন অনুমান ৪॥*ট| রবিবার-্গৃহে প্রবিষ্ট 
হইয়াই দেখিপাঁম কয়েকটা নিষ্ষ-স্ক-মূর্তি 
তথায় আপীন। তীহাদের আনন্দটল-ডল 
মুখচ্ছবি দেখিয়া বোঁধ, হইল যেন শীহারা 
ংসারের পাঁপ-তাঁপ এবং প্রলোভনের অতীত 

হইয়! নিফলম্ক ফুলের মত অর্থ্যরূপে বিভূচগ্ণে 
উৎসর্গারুত। প্রসঙ্গরূপে আমার অতীত্-ন্ুথ' 
স্মৃতির সহিত জড়িত বাখিবার জন্য তাহাদের 

নাম এখানে প্রকাশিত হইল £-_স্ীমুক্ত নৃত্য- 
গোপাল গোস্বামী এবং ভাঃ বিশ্ববন্ধু মজুমদার 
গুল, এম্, এস্। তাহারা এই ম্মরণীয় দিলে, 
আমার যে উপকার করিয়ছিলেন, তাহাতেই 

আমি রুতজ্ঞ হইয়া শ্রাশ্রগুরুদেবের নিকট এই 
প্রার্থন৷ করিতেছি যেন তীহাব প্রভুর শ্রীচরণ- 
রেণু হইয়। এই অধম লেখকের সর্বক্ষণ শিরোভুবণ 
হইয়। থ.কুন। হে দেব! হে অনস্ত-শক্তিময় 
গুরো! আমার প্রার্থন। কি পুর্ণ হইবে? 

ডাক্তার বিখবন্ধু এবং নৃত্য দাঁদাঁর উত্তেজন।য় 

সেই দিনই আমি ডাক্তাবের নিকট হইতে «টা 
মুদ্রা ধার করিয়! হুগলী-সহরের সেই অধর 
মানুষকে ধরিবার জন্য বাত্রি প্রায় ৭॥টার সময় 
রঙ্গপুর হর পবিত্যাগ করিয়া যথাসময়ে বঙপুয 
রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম । ষ্টেশনে 

উপস্থিত হইবার অব্যযহিত পরেই দ্েণ ছাড়িল। 
সমস্ত রাত্রি হুগলী-সহর, চকধাজার ভাঁবিতে 
ভাঁবিতে উষার্ ক্ষীণহাসির সঙ্গে আমার ক্ষীণ- 
আশা মিশ্রিত করিয়া সারাঘাটে উপুস্ধিত 
হইলাম । এবং যথাসময়ে ফেরি-টিমাগ- 
যোগে পদ্ম! পার হইয়া দামুকদিয়া ঘাটে 
দার্জিলিং মেল ট্রেংণ আরোহণ করিলাম । প্রায় 
আধ ঘণ্টা! পরে ট্রেগ ছাড়ি ।  পোড়ীদহ এবং 
রাণাঘাট জংপনের সহিত অত্ল্প সময় মাত্র 



১৬ 

সংগর্ক রাঁখিয়। বেল! অঙ্গুমাঁন ৯॥* টার সময় 
নৈহাটী-জংশনে উপনীত £ইলাম। ( আমি 
যে সময়ের কথ! বলিতেছি সেই সয়ে নৈহ।টী 
ংশনে দার্জিলিং মেল-ট্রেণ থামিত 1) 

তদনন্তর অজ্ঞতাঁর জন্ত হুগলী-ঘাট-্েশনের টিকেট 
ক্রয় না করিয়া ব্যাগ্ডেলের ১খাঁনি টিকেট ক্রয় 
করিলাম। ইহার অব্যবহিত পরেই ব্যাগেলের 
টে আসিলে তাহাঁতে আরূঢ় হইয়! পতিত- 
পাঁবনী ভাগীরথীর বক্ষের উপর দিয়াই হুগলী 
ঘ।ট-ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং কালবিলম্ব 
ন। করিয়! অন্তান্ত যাত্রীর দেখাদেখি আমিও 
অবতরণ করিল।ম। টিকেটখান। দিয়! নীচে 

নামিয়! কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না! করিয়াই 
দক্ষিণাভিমুখে বাঁ! করিলাম । তারপর কিছু- 
দুর যাইতে না যাইতেই সপ্ুখে একজন লোঁক 
দেখিয়া তাঁহ'কে জিজ্ঞাস করিল'ম ; "ভূদেব 
বাঁবুর ঝাগান-বাঁড়ী কৌথায় ?” 

সে তাহার কোন উত্তর দিতে পাঁবিল না। 
আমার সঙ্গ ডক্তার বাবুর একখানা প্লান 

ছিল। তাহাতে ধোপাঁপাড়৷ এবং মোগলপুর 
লেনের ন।মোল্লেখ থাকায়, তাহাই তাহাকে 

জিজাসা করিলাম; তখন সে বলিগস,-- 
“মহাশয়! আপান বাস্ত/-ভুল করিয়াছেন। 
ধোপাঁপাঁড়া-লেন স্টেশনের উত্তর পশ্চিম দিকে 
অবস্থিত।” আমি তাঁহার এই শেষ উক্তির উপর 

নির্ভর করিয়াই তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করতঃ 
উত্তর পশ্চিম-দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই, 
ধোপাপাঁড়া-লেন প্রাপ্ত হইলাম । ধোঁপাপ|ড়'- 
লেন ধরিয়৷ পশ্চিম দিকে ক্রমশঃ যাইতে যাইতে 
অনেক কষ্টে আশ্রমের 'পশ্চাংভাগের দরজার 
নিকট উপস্থিত 'হইবামাত্রই হরি বাবুর সঙ্গে ] 
আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। তিনি আম!র 
নাম-ধাম জিআস। করিম়াই আমাকে ভিতরে 

'লইুয়। গেলেন । তারপর আম হলের ভিতরে 

“ভ্ীপ্রীনিত্যধর্” বা 

যাইয়া আঁসন গ্রহণ করিলে কিছুক্ষণ পরেই 
আমার গ্রতি সন্দিপ্ধ হইয়া অনেকেই আমীকে 
লক্ষ্য করিয়া কানাকানি করিতে লাঁগিলেন। 
আঁমি তথাকার সকলেরই অপরিচিত-কাঁজেই 
আমি রঙ্গপুরের যে পরিচয় দিয়াছি তাহাতে 
কেহই আস্থা স্থাপন করিতে না পাহিয়া,আমাকে 
হয়ত সকলেই কোন বিরুদ্ধবাঁদীর গুণচর বলিয়া 
স্থির করিগ্লাছেন। তদ্ধেতু তীহারা আমার 
গতিবিধির গ্রতি বিশ্যে লক্ষ্য বাঁখিয়। অনবরত 
আমাকে প্রশ্নবাঁনে জর্জরিত করিতে 
লাগিলেন। কেহ বা বলিতে লাগিলেন, “ন। 

মহাশয় ! এত আঁর পাস্থ-নিবাস নহে যে পথিকগণ 
এখানে জবস্থান করিতে পারিবেন।” কেহব! 

বলিতে লাগিলেন, “এটী একটি সাধুর আশ্রম 
তার শরীর বড়ই অন্দুস্থ, তিনি অধিকীংশ সময় 
কোলাহল-শূন্ত স্থানে থাঁকেন। আমরাই 
তাহার দর্শন পাই না, অন্ঠেরত দুরের কথা ।” 
ততকালে যদিও এই সকল বাক্যবন্তাস হইতে 
ছিল তবুও আমি আশ! পরিত্য।গ করিলাম না! 
দৃঢ়তা অবলম্বনপূর্ব্ক তথায় উপবিষ্ট রহিলাম। 
ইহার কিছুক্ষণ পরেই জনৈক বৃদ্ধাব্রাহ্মণী 
আসিয়া সকজকে জ্ঞাগন করিলেন যে. বঙগপুর 

হইতে ডাক্তার যাহাকে পাঠাইয়াছে ঠাকুর 
তাঁহাকে থাকিতে বলিলেন । এই বিজ্ঞাপনীর 
সঙ্গে সঙ্গেই সব নীরব--নিথর ! তখন 
আমার সান-আহারের আয়োজন এবং আদর- 

অভ্যর্থনার পাল পড়িল । আমি শ্রীতীীদেবের এই 
আদেশের ভিতর দিয়াই তাঁহার জনম করুণ! 

* বোধ হয় আমার দৃঢ়তা পরীগ্ম। করি, 
বার জন্তই অন্তর্ধামী ভগবাঁন ভক্তদের ভিতর 
দিয়া এই সকল বাধা ঘটাইতেছিলেন। যখন 
বুঝিলেন ঠিক থাঁকিতে পারব তখনই এ 
আদেশ। (লেখক। )" 



সর্বধর্সমন্থয় | 
গিরি রিটা 

এবং অন্তর্যামীত্ব অনুত্ভব কৃষিয়া নিরডিখয় 
আনন্দি দ:" হইলাম । এবং মনে মনে শ্বীয় 
সৌভাগ্যকে ধন্চবাদ দিতে লাগিলাম। কিন্ত 
এই আনঙদোর তিতর দিয়া, উৎকঠার একখানি 
কাজ মেঘ আসিয়! আবার সব ঢাকিয়া ফেলিল। 
যতই সময় অতিষাহির্ত হইতে লাগিল, ততই হঁহা 
আঁবও ঘনীভূত হইয় পড়িল। ইত্যবসরে দেখি, 
যে যেখানে যেভাবৈ ছিল, দে সেখান হইতে 
সৈই ভাবে ঠাকুষের ঘরের দিকে ছুটাতেছে। 
আমকেও এফজন ডাকিললেন “মহাশয় ! 
আনুন |” আমিও থ্বিরুক্তি না করিয়া কৌতুহল- 
পরবশ হইয়া! তাহার অন্গুসবণ করিলাম । এবং 
খিছুনুষ অগ্রসর হইয়াই দেখিতে পাইলাম 
ঠাকুষের খরের দরজা খোলা হইয়াছে। 
তক্তগণ সসজরমে নিঃশবে ঠাকুরের ঘয়ে প্রবেশ 
কক্ধিতেছেন। আমিও তীহাদ্বের অন্সয়ণ 
করিলাম ।' গৃছে প্রবিষ্ট হইঘাই গপলগ্ীকৃত্ত- 
বাসে প্রণথত হইলাম । এবং কিমৎকাঁল পরে 
মধ্ক উত্তোলন কযত্: যাঁহ! দেখিলাম তাহ 
পার্থিব জগতে ছুর্ণভ। সেরূপের তুলনা নাই। 
আমার হুর্বল-ভাষ। তাহা বর্ণনায় অক্ষম ঃ 
ক্তয়াং - বর্ণনাতীত। সার্থক-নয়ন তাহাতে 
পরি) নাহইয়। পুনংখুনঃ নির্ণিমেষে দৃষ্টি নিক্ষেপ 
করিড়েছিল। কিবা আকর্ণবিভ্বুত আননা-ঢুলু 
ঢুলু-পঙ্ছজ-নযনতয়। একে ঈষৎ রক্তিম সর্ধাঞ্জীন 
আগ্ত। তাহাতে আঁধার অরুণ-বসন লংযৌজিত 

হইয়া অপূর্ধ্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। পদ্মজানন 
হইতে অমুতনিম্তন্দিনী বাণী নির্গত হইয়া উপস্থিত 
দর্শক-মণ্ডলীর কণকুহর পরিতৃপ্ত করিতেছিল। 
কাহাকেও ব| স্বাগত-গ্রশ্জের সঙ্গে লঙ্গে শাবীগিক 
কুশল এবং. পাঁন'ভোজনের সংবাদ িজ্ঞাস।' 
করিতে লাগিলেন । ইত্যবসরেঃআমার উপর 
লুদৃষ্টি নিপতিত হইল.। যেন আমি তাহার 
কত পরিচিত) কত 'আঁপনার। প্রথমেই 

চ 

এ 

আযাকে জিজ্ঞাস! করিলেন--"শান্বীরিক গর 
ত? বাঁটীন্থ সকলে ত্বাল আছেন ত? গৌঁসাই 
বিশ্ববন্থু এবং অন্তান্ত সকলের কুশল গত? 
আঁমি উল্লিখিত প্রন গুলির বথাবথ উত্তর দিদা 
নীরব 'হইতেছি এমন সমগ্ধে- আবার অক্গ 
হইল-্*"আপনার আহার হদেছে ত1" 
প্ীষ্জীদেবের তৎকালীন এই অশ্রুতপুর্ব এবং 
অলৌকিক ভাব দর্শনে বোঁধ হইল যেন আছি 
নুধা-দে নিমজ্জিত ' রহিয়া আক একবার 
অগগ্য-তারকাঁবেছিভ লুধানিখির বদন-্ুধ! পান. 
করিতেছি । আ'র মনে মনে চিস্ত। করিতেছি 
প্বর্শণনে এত আনন্দ না জানি স্পশনে বা কত।» 
এই রূপজ্যে'তিতে বিদগ্ধ না করিম! কৌসু্ী 
নিশার কৌমুদী-রাশির হ্যায় .ক্্িতা উপভোগ 
করায়) উহার অমল-জ্যোতি শারদীয় পূর্ণ 
চন্ত্রমীব স্া'য়। যে ভাগ্যঘান পুরুষ এট দ্ধপ 
একবার দর্শন করিয়াছেন তিনি পাপতাপপূর্ণ 
ংসারের জালা-যন্ত্রণ! মুহূর্তকালেন মধ্যে বিশ্ব 

হইয়া নিশ্বল শান্তির অস্কে বিশ্রামস্খ উপভে!গ 
করিতে পারেন। আর এই ভোগে যিনি বঞ্চিভ- 
তাহার স্ায্ দীন: অতি বিরল; তাহার হুল 
মানব জম্ম বুঝি নিক্ষক্জা | তাই, ভান্ত জীব! 

এখনও ঘলিতেছি মোহনিত্র। পরিত্যাগ করিমা 
85) সংগুরুর আশ্রয় গ্রহণ কষ । এবং তীকারই.. 
আদেশে শাক্ত, বৈষ্ণব, গাঁণপত্য এবং শৈষের 
সামঞন্ত বুঝিতে পারিয়, ভকি-গদ-গদ-কে. 
“গুরুরন্ষ। গুরুবিধুঃ গুরুদেবে| মহেতরং | 
গুরুরেব পর্ম্ত্রন্ম তন্মৈজীগ্তরযে নমঃ ৪”... 

ব্লিয়। নবজীবন লাভ কর। ৮ 

পা এক ঘন্টাকাল অতীত হইল । জমান 
৬০1৭ জন ভক্তকে ধর্মবিহয়ক' উপর্েশ 
দিষ্টা সকলকেই বিশ্রযাথ বাহিরে আসিতে 
আজ! করিলেন ; কেবল একজন তক ধিক্কার 

জিজানু হইয়া তথায় খাঁফিলেন। " আহি 



ডি 

জীপ্রীদেষকে 'ঘধর্শন করিবার পুর্ধে- মনে -করিয়া- 
ভিলাব গ্রজলিত অগ্নিকৃণ্ডের সম্মুখে সমাসীন 
জটাজুটধারী বিডৃতি-ভূষিত এবং গঞ্জিকা-সেবী 
সঙ্সযাসী-ঠীকুর না জানি ভক্তবৃন্দের কতই বা 
ভীতি-উৎপাদক । কিন্তু এক্ষণে দর্শন-মাঁজেই 
আমার মন হইতে লে ধারণ! বিদুরিত হইল। 
জটাভুটধারী এবং বিভৃতিভূষিত নেন । গঞ্জিকা- 
রেধন ত দুরের কথ! তাঁমকুটের পর্ধ্যস্ত সম্পর্ক 
নাই। : কেধল সন্ন্যাসের চিন কথায়-বসন-পরি- 
ধিত। আর দেখিলাম আড়মবর-শুন্ত ; ম্বতাব" 
হুর, লৌম্য-মধুর অত্াজ্জল গৌ-মূর্তি । অধি- 
কন্ধ তদীয় উপদেশাবজী, দেশকালপান্রভেদে 
সর্বাদেশের উপযোগী । এই জন্যই বোঁধ হয় 
অধিকাংশ শিষ্যই পাশ্চাত্য শিক্ষায় নুশিক্ষিত, 
সংস্কৃত-শান্রজ পঞ্ডিত এবং বিশ্ববিছ্য।লঘ়ের উচ্চ- 
উপাধিধারী। অধিক আর কি লিখি, 

জঞীদেবের সৌম্ট-মধুর-মূর্তি এবং পীযুব-পুরিত 
বাঁফ্যাবলী যে কোন দিন দর্শন এবং শ্রবণ করে 

নাউ) ভাঙার মানব-জন্মই বিফল। বলিতে কি 
ভাই। ভ্রীঞ্রীদেবের আঁড়মরশূন্ত অপরপর়প 
আর অমৃত-মক-বাক্যাবলী অত্যল্প সময় মধ্যেই 
আধার দয় আকর্ষণ করিল।. আমার বছু- 
দনের গৌধিত শুষ্ক জড়বিজ্ঞান তদীয় উপদেশা- 
মু-কণ্যায় ভাদিয়। গেল। তখন আর 
আঁগাতে আমি রছিলাম না। তৎকালীন 
আবার সেই. অবন্থ! দেখিয়া আমার একজন 

বন্ধু ( গল্ভবতঃ : শ্রীযুক্ত : সত্যেন্্র কুমার .দে 
সরকার )লিবাছিপেস,--'ও. তাই | তোর এ 
নব জীবন।” 
'জাশ্রমেক-াহাত্ব্য আদ ক বণনা করিব) 
ফফলই যেন-্জাম'র নিকট বিন্ময়কষ বলিয়। 
গতীরছান হইল ।- কোথাও ব! নুরবালকসমৃশ 
আমিন, হালকগণ পুশ্পিত-বৃন্ষে জল সেচদ 
করিিতছেন। কোথাও ব1.কদলীপজে সংগৃহীত 

“ীত্ী মিত্যধর্* বা 

হইতেছে; কোাঁও বা শাঁকশভীর জদিতে 
জঞ্জাল নিয়াকৃত হইতেছে; এবং কেহ কেহ যা 
গ্পা হইতে পুতবারি আনয়ন করিতেছেন। 
শুনিলামূ তীহাঁদের মধ্যে কেহ বা বি, এস, সি, 
পরীক্ষ! দিয়াছেন, কেহ্ ব্রা বি, এ, পড়িতেছেন। 
আশ্রমে একজন লন্যাসী আছেন, তাহাকে খুব 
স্পষ্টবাদী বালয়াই বোধ হইল । তাহার বয়স 
অনুমান পঞ্চাশোর্দ, ত্াহ!কে দেখিলে ম্বতঃই 
আমার শুদ্ধ শিব-ভক্ত নন্দীর কথ। যনে” 
পড়ে। আমার এখনও সেই ধারণ! । . 

উপসংহারে আঁমাঁর ভ্বয়ের আরও ছুই 
একটী আবেগ লিপিবদ্ধ না. করি! বিষ্ত 
হইতে গারিলাম না। বদি পাঠকপাঠিকাঁগণ 
আমার খঁবেগময়ী বাণীকে অন্ধবিশ্বাস বলেন, 
তবে তাঁহাঁতে আমার কিছুমাত্র ছুংখ নাই; 
বরং এ প্রকার অন্ধত।ই আমি সর্দদ। প্রার্থনা 
করি। শ্রীগ্রীদেবকে যখনই দর্শন করিতে 
গিয়াছি তখনই আমার নিকট নৃত্তন বলিয়া 
প্রতীয়মান হইয়াছে । কখন বা সুধা-ধবলিত 
ভগবান চন্দ্রচুড়ের গ্ত'য়, কখন ঝা অরুণরাগে 

রঞ্জিত তপঃপরায়? কমলযোনি পিতামছের 
স্তায়; কখন কখন বা এতদুতয় হইতে আবরঙ. 
কিছু বিভিন্ন অপরূপ 'ছট।! তাহার বীণা- 
বিনিন্দিতনুষধুর কঠম্বর সর্বজন-গ্রীতিকয়। 
আমাদের ছুর্ভাগ্য-প্রযুক্ত বিগত ১৮৯১৭ সালে 
মাঘ মাসের গ্রথম- গা মধ্যেই আমর। সেই 
অপূর্বরূপমাধুরী এবংহুঅমৃভ-নি্দিনী বাণীর 
সহিত বাহঠু-ম্পর্কশূন্ত হইয়াছি। | 

হে পরম-কারিণক জানদ-পিতঃ | 
"আর কি এ পোড়া আখি এছার জনমে 

_ দেখিবে লে পাছুখানিস্পজাশার লরসে 
রাজীব )( ননে মণি 1” (মধু) 

শ্ীকালিচরণ দে, বংপুর্ধ 



অর্বধর্সমন্থয় 

মিলন-আবাহন। 

£ ১) 

হৃদয়ের ্বারদেশে, লজ্জানঘ সকরুণ অ খি। 

কে তুমি অতিথি? 
বিরহের পাঁর হতে, এসেছ গো মিলনের দেশে, 

( গুগে। মোর ) জীবনের সাথী? 
কতদীর্ঘ বরধার রাতে, গুরু গুরু ঘনঘো'র 

মেঘের গর্জনে, 

মিশায়েছে হৃদয়ের ছুরু ছুরু বিরহ'বেদন 
'আকুল-পরাঁণে। 

বরযার অঞ্নীরে। প্রকৃতির হাম অঙ্গ ভেসেছিল; 

বিরহৃ-বিহবল 

আমিও সে অশ্রসনে, তোমার লাগিয়া কত 

ঢেলিছি গে! নয়নেরি জল। 

(২) 

দুরে গেছে ঘদ' -আবরণ $ প্রকৃতি রূপমী আঁজ 
সাজিয়াছে ভাল 

বহর অবসান; ;) আঁলিয়াছে প্রেমের বাঁসরে 
মিলনের আলো ; 

সুছে গেছে ঢুঃখ- অঞ্জরেখা, ফুল হাসি-ভরা-মুখে 
হাঁসিছে মধুর । 

রিহ্জ'কাকলী-সনে মিশায়েছে হৃদয়েন্স ভাষা 
মধমের শুয; 

| রূপসী ভয়। অঙ্গে উছলিছে ঢ্গ ঢল: 
| যৌবনেষ তরঙ-চঞ্চল ; 

কৌমুদী ন্বপন-ঘোবে এলায়েছে হ্যাম-তন, 
. ভাঁসায়েছে" চ্যামল অধঙ। 

১৬ 

(৩). 

এনুখ-শ(বদ-রাঁ'তে, প্রকৃতির রূপৃকুঞ্রেঃ পশি 
হৃদয় আমার 

গ্রণয়-কুমুম-ভাবে সাঁজায়েছে দিধ্য অর্থ্-ডালা 
দিতে উপহার; 

প্রেমের,আসারে ধৌত, বাঁসনার ফুঙ্গ-শতদলে 

রচেছে আঁপন। 

হেরিত্ব বাঞ্ছিত মোর, এস তুমি অসীম সুঙ্গর়ঃ 
সাধনা ধন! 

উন্মুক্ত নির্দল আঁজ হৃদয়ের রুদ্ধবার মোর ) 
গেছে অন্ধকার 

মুদুল-চরণ-পাতে, পরিপূর্ণ পুর্ণিমার মত 
এসে। গো আমীর 

(তুমি শাম প্রাণের আধার) 

মাষ্টীর বি, এ 

শ্বীঅজ্জন মিশ্র। 

পরম ভগবত শ্রীঅঙ্জুন মিশ্র পুরুযোত্তম- 
বাসী; পতিরভারম্নীসঙ্গে জীতগবানের 
নুমধুর. লীলাঁরস আস্বাদন করিয়! পরমান্নে 
দিন যাপন করেন। প্রীগীতা, ভাগবত 
তাহাঁঝ ক্তৃষণ, এ দিকে ভিক্ষা উপজীনিক। 
স্বতাঁধ পরম শাস্ত-শিঃ ; ভগোবিনের প্রেম? 
হব]দনে প্রাণ সর্বদাই গণ-গদ। -শ্রীগীতারসং 
নিট গার্থ-মারধী ভিসা বিশে জী 
লিচু ই, ০, 



হ্$ 

'জনন্তশ্িম্তযস্তোমাং বেজন।; পযু্পাসতে। 
তেষাং নিত্যা ভিষুক্তানা যে]ুগক্ষেমং বহাম্যহং” ॥ 

অর্থাৎ যে ভক্ত জগতের সমস্ত চিন্তা 
প্রজ্যাহাত্ব করিয়! কেবল আমার চিস্ত। সার 

করিয়া আমার উপাসনা কষে, আম তাহার 

সংসারযাতা। ও দেহযাত্রীর সমস্ত উপহার বহন 
করিয়া, দি ।” এই স্ে/কটীর দিকে একদিন 
সাধুবকের লক্ষ্য পড়িল। লীলাময়: আরজ 

' গঞ্ডিতবরকে পাইয়া এফ নৃতন খেলার অবতাবণ। 
করিলেন। পণ্ডিতের মনে সন্দেহ হইল। 
ভিনি বিচার করিতে লাগিলেন প্রীতগবাঁন রকি 

সত্য সত্যই স্বন্ধে করিয়া! ভক্তের আবশ্বাকপ্রব্য 
বহন কৃরিয়৷ বাড়ী দিয়। ধান? তাঁও কি কখন 

হয়? তাময়। তিনি অপর কাহাঁকেও প্রেরণা 

করিয়! তাহার দ্বারা পাঠাইয়া দেন। ন্ুৃতরাং 
জীদীতা-প্রস্থে নিশ্চয়ই এই ক্পোকটী ভূল আছে। 

এই. বলিয়া উক্ত ক্লোকটী কলম দিয়া 
কাটিয়। প্বহামযহং” স্থানে প্রা ম্যহং” লিখিয়! 
রাখিলেন। ভ্রীবজকিশোর কি আর স্থির 
থাঁকিতে পারেন? এক সঙ্গে শ্রীগীতামাহাত্ম্য- 
প্রচার ও ভক্তবরেকে কণা করিবার অবসন্ 

পাইলেন? : হঠাৎ এঁকর্দিন' এরূপ ঝড় বৃষ্টি 

আরম্ভ হইল যে নিশ্রমহাশয় সেদিন ভিক্ষাঁয় 
বাহির হইতে পারিলেন না, উপবাদী 
রৃহিলেন। পরদিন ঝাড় বৃষ্টি কিছু শীস্ত হইলে 

মিশ্র খৃহাঁশঘ ভিক্ষায় বাহির হইলেন। এদিকে 

পরম ঈীল ভক্তের জীবনধন জরীরামকঞ্চ হুঃটা 
তই শ্রীক্ষপ-বালকের বেশ ধারণ: করিয়া স্ৃদ্ধে 

চটি মহা প্রনাছের ভরি লইয়! নিশ্রধরের বাটিতে 

আসিয়া উপস্থিত হইলেন ৷ বালকন্বয় কাদিতে 

কাঁদিতে মহাগ্রপাদেয ত।রা] মিশ্রপত্ধীর নিকট 

নর্গিইয় ধহলিলেম--প্ম | ' মিশ্র ঠাকুর এই 
খহীপ্রসা পাঠাইঘাছেন। গ্রহণ 1: করুন” 

র্গনী বালক্ছদের অপরপয়প-দর্শলে চমকিদ়া 

দভীনিত্যধর্দ*: বা 

উঠিলেন; এবং বাৎসল্য রসে তাহার হায় 
ভাঙিয়৷ গেল। বলিলেন-্বাছীবে আমার !. 
একি? তৌবা! বলিস্কি? মিশ্রঠাকুর কি উন্মাদ 
হয়েছেন? “তোদের কাঁধে এই ভার দিতে 

ভার একটুও কষ্ট বোধ হলো না? তিনি এত 

নিব কিক্গপে হ'লেম?* তারপর বালকন্ধয়ের 
শরীর দিয়া রত বাহির ভইতেছে দেখিয়া 
জজ্ঞাস| করিলেমশ”এ কি! তোমাদের 

গায়ে প্রহীরের দাগ কেন?” বাঁলকন্থয় বলিল 
দ্মিএ ঠাকুর মেয়েছেন।৮ তরাঙ্ষণী জিজ্ঞাস! 
করিলেনশ্ণকেন 1” বাপকন্ধয় বলিল--“ঙা 
জানিনে। আমর! কেধল তীহার নিকট 
ছিগাঁম, এই মাত্র দোৌষ।” ব্রাক্ষণী. কিছুই 
বুঝিতে পারিলেন ন|, বলিলেন ১-্বলিস্ 
কি বাপ! তোদের কথা যে আঁমি বিশ্বাস 
করতে পার্ছিনে। মিশ্র এত নিুর, একথ! 
যে আমার বিশ্বাস কমৃবার যে নাই। তিনি 
ঘেগোবিন্দের একজন পরম ভক্ত। তোদের 

কথ! দুবে থাক্, একটি কীটের গায়েও তিনি 
আরাঁত করেন না।. বাঁপরে তোদের চাদমুখ 

দেখলে পাষাণময় ম|নবেরও প্রাণ নেহরসে 

ভেসে যায়; আর সিশ্র তোদের মেরেছেন? 

গুধু মার! নয়! এই সোথার দেছে রকতপ।ত 

ক'রে দিয়েছেন? বলিল্ কি বাপ? আমি যে 

কিছুই বুঝে উঠতে পার্ছিনে 1” ্রাঙ্মণ 
কুমারদ্বয় কহিল) “সত্য বল্্ছি মা। মিশ্র 
ঠাকুরই আমাদের মেবেছেন । .একটী' তীক্ষ 
লোধার কাট। দিয়ে আমাদের গায়ে আচড় 
দিয়েছেন সত্য সত্য মা! আমর মিথ্যা 
কথা বলিনি।” এই বলিয়া বালকদ্বয় চলিয়া 
গেল। ব্রাঙ্মণীরঃঅতিশম্ অভিমান: ও. ক্রোধের 
উদয় হইল.। তুষিতে পড়িয়া রহিলেন। মিশ্র 
ঠাকুর... যখাঁসময়ে - গৃহে আঁসিলেন.। : যেই 
ুরীনে কোঁদ স্থীনে ভিঙ্গণ মিলিল না। খিমর্ধ- 



বদনে ্্াক্ষণীর নিকট গিয়। দেখেন, তিনি 

ভূমিতে গড়িয়া রহিয়াছেন_নিকটে প্রচুর 
গুপাদ-সভভাব । মিশ্র ঠাকুর ব্যাপার কি:জানিবার 

ঘন . ব্রহ্মণীকে নিজ্ঞানা করিলেন। 

ব্রাহ্মণী ক্রোধে অধীর হইয়। তাঁহাকে যথে্ট 
ভতৎ্সনা করিলেন এবং ব্রাঙ্গণ-বালকদ্বয়ের মহ' 
গ্রসান আনয়নের বিষয় মস্ত বলিলেন। 

গুনিয়া ব্রাঙ্মণ অমনি নিম্পন্দ, মির্ববাক হইলেন । 
কিছুক্ষণ পৰে ধীবে ধীরে কহিলেন ৮--“কল্যাণি? 

তুমিকি বল্ছ।; আমি ত কিছুই বুঝাতে 
পার্ছি নে। কই আমি ত কাওকে প্রসাদ 

দিয়ে পাঠিয়ে দিই নি) কই আমি ত কোন 
বালক্ষকে লৌহশল।ক! দিয়ে আঘাত করিনি। 
সাধিব, তুমি ব্ল কি?” ত্রাহ্মণীর ক্রোধ 

দুর 'হইল। তিনি ক্ষণিক চিন্তার পর 

বলিলেন--"গ্বামিন্ মিথ্য| নয়! স্বপ্প নয়! এ 
দেখ গ্রীস দ-সন্তাব । বালক ছুটি প্রতিজ্ঞ। ক'ঝে 
বল্লে যে মিশ্রঠাকুর লৌহশল।ক! দিয়ে আঁমা- 
দের গ! কেটে দিয়েছেন।” ত্রাদ্ষণ গভীর 
চিন্তায় মগ্ন হইলেন।॥ কিছুক্ষণ স্থিরভাঁবে 
থাঁকিয়! পরে সঞ্লনয়নে কাপিতে কাপিতে 

"বুঝেছি, বুঝেছি ! হা! গোবিন্দ 1” বলিয়া 

মৃচ্ছিত হইয়। ভূমিতে পড়িয়। গেলেন। ত্রাঙ্ষণী 
ব্যস্ত সমন্ত হুইয়! ব্রাক্ষণের শুজীধা করিতে 
লাগিলেন এবং মনে মনে গ্রাণের প্রাণ 
জীগোবিন্দকে ডাকিতে লাগিলেন। ক্যিতক্ষণ 
পরে ব্রাঙ্মণের বাহ্-চৈ তম্ত লাভ হইল | নয়ন- 
ধারায় বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিণ। দেহে 
সমস্ত সাবিক লক্ষণ প্রকাশিত হইল । গদ- 
গদ স্বরে প্রীগীতার গ্লোক পরিবর্তনের সমস্ত 
বৃত্তান্ত বূলিতে ল।গিলেন.। ত্রাহ্ষণীর গলা 
ধরিয়া, কাদিতে কাঁদিতে বপিলেন-_ 'ত্রান্ষণি ! 
ভুয়িই ধ্ত।। তোমারই জন্ম সার্থক, "চক্ষু 
সাক! হা গোবিদ! তোমার এন দয়! 

২১ 

তোঁমাঁর গীতার লেখা সত্য সত্যই “বহাম্যহং* 
"বহাম্যহং” । দয়ামূয় ! কপানিধে ! তক্তপাণ 

ভক্তই তোমার পিতা, ভক্তই তৌমার মাতা, 
ভক্তই তোমার স্থ।, ভক্তই ভেমার সর্বন্থ ! 

আবাঁর তুমিও ভক্কের সরম্থ! নাখ! হৃদয় 
বল্পভ ! কৃপা কর, বক্ষ। কর! ক্ষম! কর। 

প্রতে। | এ অবিশ্বাসী, পঞ্ডিতাভিমানী ক্ষুপ্র জীব 
কি তোমার করুণার ইয়ন্ব করিতে পারে?” 
ব্যপা বৃঝিয়া ত্রাক্ষণীরও প্রেমের বগ| ছুটিগ। 
অশ্র-কম্প-পুপক প্রস্তুতি অপূর্ব অনঙ্কারে 
সাঁধবী ভজ্রমণীর শরীরে পরম রমনীয় 
শোভা সম্পাদিত হইল.। অপূর্ব 
যুগল মিলনে জীবাধাগোবিন্দের নুমধুরধুগল- 
প্রেষের মান্ধাৰন করিতে লাগিলেন। অমনি 
উভয়ের কঠ পবষ্পর বাহুধুগলে আবদ্ধ 
একসঙ্গে গ। যমুনার প্রবাহ! কি অভ দৃশ্য | 
একটু শীস্ত হইয়। উষে পরম প্রী(ত-লহক্কাবে 
মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন, র্বাঙ্গে 
মাথিলেন এবং উন্মাদের সায় নৃত্য . করিতে 
লাগিলেন। বাহ্জ্জন হাঁর।ইয়া কিছুকাল ইহ 
জগতেই শ্ট্রগোলোকধামের পরমানন্দ সস্তেগ 
করিলেন। অবশিষ্ঠ জীবন এ জগতে শীবাধা- 
গোবিন্দের ভজনানন্দে অতিবাহিত করিয়া 
জীবন-শেষে প্রেষষয়ের নিত্যধামে গমনপুর্ধক 
যুগলকিশোরের নিত্যপেবায় নিধুক্ত হইলেন। 

ধন্য মি! ধন্ত মিশ্রপত্তি! সার্থক 
তোমাদের দম্পত্য-মিলন ! সার্থক তোমাদের, 
দেহ ধারণ! সার্ক তোমাদের তক্তি-সাধনা.! 
আশীর্বাদ কর যেন এ ্ষুর্জ জীব তোমাদের 
ভক্ত-বৎসল, প্রেমময়ের তক্ত-সঙ্গে, প্রেমলীলার 
মহাসমুদ্রের মধ্যে পড়িয়। আত্মহার! হইয়া খায়। 
তোমাদের আশীর্বাদই আমার. শ্রকমা্ 
ভরব! !! ূ 

ভ্রীসতা মাথ বিশ্বাস। 



২২ 

সব্সিয়ান্কো“একবাৎ। 

স্পস্ট উচিত 

 জান-্বর্ূপিনী আমনময়ীর রুণা হইলে 
জীবের অবিস্তাবন্ধন মুক্ত হইতে খাকে। 
অগাগ্থার এইরূপ কপ! পাঁজ বিচার করে না, 

জাতি বিচার করে না, দেশ বিচার করে 
না। সাধক ইংলগ্ডেই জন্মগ্রহণ করুন, আর 
আমোয়্কাঁতেই জন্মগ্রহণ করুন, এই প্রকার 
অবস্থার মধ্য দিয়া প্রীভগধানের কৃপা 

পাইতে থাকেন, একই প্রশাঁলীতে তীহাঁদের 

জবিগ্যাকুত্রের ছেদন হইয়। থাকে । আবার 

আনন্দময়ীয় বরপুত্রপ্বরূপ মহাঁপুরুষগণেরও প্রায় 
একই প্রকার অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। 
শ্রীভগবাঁনের বিশেষ, বিভ্ৃতিসম্পঞ্জ এই মহা- 
পুরুষ যে দেশেই আবিভূতি হউন না কেন, 
যে ধণ্ম শ্বীকাঁর পূর্বক জন্মগ্রহণ করুন না|! কেন, 
মূলে সেই একই তব, একই কথা, একই সম্ভোগ, 
একই উপদেশ। একই কাঁরিকরের প্রস্ত্বত 
পাঁচটি এক রকমের ঘড়ি যেমন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 
রাঁখিলেও দ্বিগ্রহরের সময় একপঙ্গে টং টং 

করিয়া বারট! বাজিতে থাকে সেইনপ এ সকল 

মহাপুরুষ জ্ঞানরাজ্যের একই স্তরে উপস্থিত 
হইবামা্র একই প্রকারের অগ্ভৃতি লাভ 
ফরেন ॥ এবং তীহাদের বদনরূপ ন্থ হইতে 
একই নুরের বাস্ধ বাঁঞিয়৷ উঠে। প্র দেখুন!" 

ভাল করিয়! গুনুনস্ম্নানক, কবির, লুখার, 
জোরাষ্টীর, সকলেই একনুরে তাঁন ধরিয়াছেন। 
এই জন্ত বুঝি গুধাবতার শ্রীত্রীজনানন্দদেব 
তাহার শিষ্যদিগকে বলিতেন "প.সিয়ান্কে 
এএকবাৎ।” 

“ীপ্রীনিতাধগ- বা 

মেচ্ছ-কুলরত্র একটী খ্বেতফার জাঁনপিপান্থ 
সাধক দয়াময়ের কৃপায় জানরাজোর কোন 
বিশেষ স্তরে উপস্থিত হইয়া যে বে বাজনা 
বাঁজাইয়। গিয়াছেন, কান গাতিয়া শুনিলে সে 
লু হিমালয-শিখরের জ্বত জাহত্বী-হমুনা 
তীরের স্থর বলিয়! ভ্রণ হয়। ঠাকুর তোদার 
বলিহাঁরি ভেক্কি 1 . 

১115 (0586 £011096৮ 06 

৪1৮6) 100 7 0810706589১) 5810) 

67০ 1010 1 

শ্ীভগবাঁন বলিলেন !--- 
'্যেই জন করে মম:পথান্ুমরণ, 
অজ্ঞান-আ'ধারে নাহি গড়ে সেইজন।” 
25 61119, 30011056৯70: 

[12108 1006 2, 1727 1701 270 153; 

০৪৮ ৪ ৬100005116৩ 7015৮ 12 

৫০8: 0 (০৫. 

বড় কথা, শান্কথ| কহিগে কি হয়? 
সর্বজ্ঞ জব কভু ভূলিব।ব নয়। 
অকপট-হৃদে.কর ৮ অনুষ্ঠান, 
তবেত.হখেন তুষ্ট প্রতু ভগবান । 
৪. [? ০০ 3105 10007 1৩ 

1016 910]৩ ৮ 10৩৩:৮ 00 0৩ 
52717025801 211 009 01109001)6139 

₹/1726 দা0110 16 811 [91086 616৩ 16 

০8৮ 11১5 1055 01 00 270 চাও 

290০6 ? 

বেদ-স্থৃতি-গ্যায়-যোগ-শান্-সমুদয়। 
কঠস্থ করিলে:হবে কিধা ফলোঁদয়? 
বিশ্বামভকতি অর বিনা! প্রেমধন, 
সেই “নঙালাল1” ভাই, নামিলে কখন |" 
0105 ০৫ 21058 )1 21165 

20100 3:০6 10518 ০০৫, 20৫ 

867517£ [বা 21076, 



গর্ববধগাসমহয। 

সব বৃথা, সব বুখা,.সকলছই অসার । 

ছরি-সেষ!ও হরি-প্রেম শ্বধু সাক়াৎসায়। 
0015 25105 01210656 150010) ) 

রি 36£15778 (10০ %/১110) (0 5661. 016 

 801005001) 01 চ168০1), 

মায়াময় এ সংলাঁর করি পরিহার, 
বৈকুষ্ঠ-লাতের তরে কীদে মন যার, 
সেই ত চতুষ সেই জানীর প্রধান, 
তুচ্ছ করি এ জগতৈ ভজে ভগবান । 
0211 01660 60 1271700 1120 010. 

670), £1006 675 15 206 98115160 
সা?) 56171610017 016 227 11160 101) 

26৪1105% ্ 

পন জাতু কামঃ কামীনাং উপভোগেন 
শাম্যতি” 

মনে রেখ ভাই সব, সাধুর বন, 
সভো গে কভু না হবে বাসনা দমন। 

( মাগুনে করিলে ঘ্বত-আছতির দন, 
আগুন ন| নিবে, বাড়ে ছিগুণ-গ্রমাণ। ) 

7 4801 006)2080015119 06517৩ 09 

87007 ) 100 দা112 0011) 170071606 

8811) 11000 006 6621 01 000 ? 

জানের পিপাস। হয় মাঁনবস্থভীব, 
জানরূপী ভগবান অনস্ত-প্র ভাব | 

সেই ভগবাঁনে যেব। ভয় নাঁহি করে, 
পঙুশ্রম তাঁর জান সংসার ভিতরে-। 

[00660 & 100015 1052881% (1)9$ 

865) 000 15 665 ঠা) & 
0:০৩ 13%11050701)67 [০ 96086 9 
05 €0318৩ ০£ 0116 জিপি ১০ 

706516615 1)1108511, 

*. দিন জানে দিন্ খায় দরিজ-ধক, 
মরল বিশ্বাসী সেই ঈশ্বর সেবক, 

৩ 

- সেও ধন্ত, সেও শ্রেষ্ঠ জগত-মাঁঝায়ে, 
ধন-ক্ঞান-অভিমাজী নাঁচিনে তাহারেঃ 
অভিমানী জ্ঞানী ঝলে করে অহঙ্কার, 
আত্মতত্ে হেল! করি ধায় ছারেখার। 
(65255 ০ 21): 53065525 

06515 06 1001175) 007 0061620 

(১00 51710 700. 10901) 08506 6100 
8100 ৫61091017, | 

বহুজান তরে ভাই কবোন। প্রয়াস, 
বিষয়ের জানে বু মিটেন! পিয়াস, 
বহজ্ঞানে হয় এক বিপরীত রোগ, 
আসলে ন। হয় কিছু, বাঁধে গোলযোগ । 

186 106 1)1515-10170069 ৮5৮ 18161 

৪০1:100দ 16055 (1) 16710£91)0৩, 

জ্ঞানমদে উচ্চশির কভু ন।হি হবে, 
“জানিনা, বুঝিন! কিছু” এই ভাব লষে। 

71018 15 01617161065 2710 08056 010 

119016 165501), 07017 €০ 1010দ 2170 

10 0650158 ০0৮1 56163, 

সত্যজ্ঞানলাভতবে করছ বতনঃ 

গাপন্মরি অনুতাপ কর অনুঙ্গণ। 
হাই গ্রকুত-শিক্ষা, সত্য উপদেশ, 
এই পথে চল ভাই, পাবে পর্ষেশ। 
গু০ 13055 1770 0081191) 91 901 

56156581710 10 (1১101. &17875 ৩1] 

৪190. 1)161)15 91 01618, 18৪ £€৩৪ 

15007 2100 10101) 70516666102, 

আপনাকে ভাব সদ সামান্ত মানব, 
অপরে মহৎ বলি কর অনুভব, 
“অমানী মান?” মন্ত্র কর অনুষ্ঠান, 
এইত জনের সাঁর সাধনা গ্রধান। 
ভত 85 21] 281) ৮০৮ 00০৪ 

0056 (10010 00 0টি 8921€7 050 
(1)79611 | 



১৬ 

সবাই দুর্ধাল মোরা, সকতে : টন, 
জগই তরদ্মাণড হরিকপাধি অধীন, 
আপনাঁ/ক বড় বলি ফতু ন1 ভাঁবিবে ; 

ৃ “পাদপিশ মন্ত্র মনে. সদাই ্ররিষে। 

০ 139 2. 50701£6 ০071110 

॥ঃম) 15 0০ 3৮055 9 0৮61:001286 

78611 ? 

 স্ইত.গ্রকৃত্ত' যোদ্ধা, বীর- হাম 
অহন্কার সনে যেই যুঝিছে আপনি ! 
লু) 0001019  1000২100£5 ০1 

02655 5816 15 9 5৮167 29 6০ 

00৫ 1120) ৪ 066] 565101) ৪1161 

01509... 

বিষয় জ্ঞানের তরে করিলে যতন, 
কু না মিলিবে হরি অমূল্য রতন। 

বিনীত হইয়। কর আপন বিচার, * 
স্থুপথ মিলিবে, পাবে চরণ তীহাঁর। 

10 0721) [07151 117 006 0114 

(171011£1) 0000515086, চ1)০ ০৪76. 18116 

101 0105 367%5০5 01 000 ? 

হাঁ, হাঁয় কঙজীব জ্ঞানে গরবে, 
| গরমেশে ভুলি শুধু আলে বায় ভবে। 

৪৪ ০1727115, ৃ ৮ 

সেই মানুষ ভবে, সেই ত মহাঁন্ 
'দীনজনে করে যেই অকাতরে দাঁন। 

[79 15. তায £€:5৪$ 17015. 1110115 

ছাট 015 0%/,5565) 2300 10200651200 

8০০9০0% 061৮918106 17 00008 

 নস্তাহাকেই বলি আমি মহাত্মা! সুজন, 
আপন! সামান্ত যেই ভাবে:অনক্ষণ। 

7৩ 25 ঘসা 862 চা০ 195 

ক্রীত্রীনিত্যধর্শ” বা 

ধনবিষ্কা। কুল আর মহত্ব সম্মান :: . 

অনিত্য অসার বলি করে তুচ্ছ জান।: 
116 19 0019 18৩ ৮০ ০0800 1] 

€৪:11)1) (11265 08 ৫80 09৫ 1৩ 
[09৩ ৮711) 0০৫. 

: প্রকৃত তীহার জ্ঞান রতনের সার, 
পাঁথিব বিষয় ভোগে বিতৃষণ] ধাঁহাঁর। 
বিষ্ঠাতুল্য জান করি.করে পরিহার, 
হারিল/ভ একমাত্র বাসন! তাঁহার |... 

80. 0518 হেএাত 197৩0 ৬10০ 

0065 117৩ দ11]01 0300 8170 [500800৩ 

115 ০স্/ট। ৮11]. রি 

সেই ত প্রঞ্তত শিক্ষা, করিয়াছে লাত, 
ছাড়িয়াছে যেইজম জীবের স্বভাঁব। 
“আমি” “আমি” বোল যেই করেছে বর্জন, 
“তুমি” "তুমি" মহাঁমন্ত্র করেছে সাধন। 

[706 27016 2 10210 19 10101701016 

11) 1)18)5611 870 90191601 (০ 0009 ৪০ 

70801) 006 ৮1507 11) 11506 05. 

(00085 206 005 00016 ৪৮ 0৬30৩, 

বিজয়-রতন যত করিবে অর্জন, ...-. 
ততই লইবে তুমি হরির শরণ, 
নিথিল/ত্রক্ষ!ণে যত জানের ভাগার, 

তোমার হৃদয় তার হইবে আধার, . 
পরম শাস্তর কোলে লভিষে বিশ্রাম, : 
অপার করুণীময় সেই গুণধাম |. 

.. আমশইী . 
 শ্রীসত্যলাথ বিশ্বাস। 



রি ্ 

ৃ 

.রহিযাছেন। 

€& নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় 1 

ললিত 

» 
্বীতিনক্-পজিক্কা | 

*্সর্ব্ধশ্ম ময় প্রভু স্কাপে সর্ববধন্দ-_৮ [ কি | -] 

"সয়ে যথ। মাং প্রপদ্ন্তে তাংস্তখৈব ভঙাম্যহং 
ম্ম বক্নুবর্তৃস্তে মনুষ্যাঃ পার্থ ! সব্র্বশ: 1৮ 

(এই) প্রতুর পরম-বাঁনী, 
৪১১, গীতা | ] 

ভক্তি-6৩ন্ঠ দায়িনী, 
তাহা, «সর্বধন্মসমন্থয়ে উজ্জ্বল প্রমাণ)” 
সকলের এই বাণী দিব্য আঙ্গম্বন ॥৮ [ নিত্যগীতি। ৩* 1 ] 

২য় সং্যা। ] প্রগ্রীনিত্যাব্দ ৫৯। সন ১৩২০, ফাল্গন। 1 ১মবর্ষ। 

যোগাচাধ্য শ্রীপ্রীমদ বধৃত 

তত্তাননন্দ ছেব্বেজ 
উপদেশব্লী। 
স্পস্্ € ্থ 

( পুর্ব প্রকাশিতের পর ) 

বীজ ক্ষুত্র। কিন্তু তাহাতে অব্যক্তভাবে 

বৃহৎ বৃক্ষই ব্যাপ্ত । শ্রীকৃষ্ণ-ব্রন্মের সহিত তুলনা 
করিলে এই বিশ্ব অতি ক্ষুদ্র । কিন্ত তিনি 
অব্যক্তভাষে নিজে মহা বৃহৎ হইয়ও, নিজে 
বক্ষ হ্ইয়াও পেই ক্ষুদ্র বিশ্বেও ব্যাপ্ত 

তিনি সেই বিশ্বে ব্য!গু হুইয়াও 
নিলি । তিনি সর্বশক্তিমান বলিয়া [শবে 

, ব্যাপ্ত অথচ অব্যক্ত বিগ্রহবান অপরূপ রূপ। 

চক্মকি বা অরণিতে অগ্নি বিলীন রহিয়াছে 

অথচ সেই পাথর ব| অরণি অগ্নির সহিত সম্পূর্ণ 
নিলিপু। সেই পাথর বা অরণি উষ্ণও নহে, 
সেই পাথরে বা অরণিতে দাহিকা শক্তিও 
প্রকাশিত নহে। মহাঁপ্রলয়ে সেই কৃষ্ণ" 

ব্রহ্গে সকলেই বিলীন থাকে অথন্ঠ 
সেই ব্রহ্ম কিছুর সহিতই লিপ্ত 
থাকেন না। তিনি সম্পূর্ণ সেই 
সকলের সঙ্গে নির্লিগু থাকেন। 



কীপ্রী নিত্য” ব। 

কোন প্রাচীন আধ্যশান্ত্রমতে সেই পরমেশ্বর 

২৬ 
গলার তাগজাগে রে জনের রেল চেড কাজের 

শ্ীকফন্ষ--জ্েম়। শ্রীকষ্ওব্রক্ষ---ছুজ্ঞ য়, 
চঞ্ত্রক্ষহই অজেয়। নুন! শাস্বান্থুসারে, 
।দ্বমীময় । ঠিনতীহার ভক্তের প্রতি 

দয়। করিয়। আপনি আপনাকে জাঁনান। সেই 
অন্ত তাঁহাকে “জ্ঞয় বল! যাইতে পারে । যিনি 
সেই শরীরের ভক্ত নহেন, যিনি কেবল 
জ্ঞানন্বারাই তাহাকে জানিতে ইচ্ছ! করবেন, 

তিনি সহজে তাহাকে জানিতে পারেন না 

বলিগাই তিনি ছুজ্ঞেয়। জ্ঞানঘার। শ্রীকুষ্ণকে 

জানা যায় এ বিশ্বাস ধ।হার নাই তীহাঁর পক্ষে 
সেই জীরষ্জ নিশ্চয়ই অজ্ঞেয়। শরীক সর্ব- 
শক্তিম/ন । সেই জন্তই ঠিনি ইচ্ছা করিলে 
সমস্তই করিতে পাঁবেন। সেই সর্বশক্তিমান 
ভীরু ইচ্ছ। করিলে জ্ঞেমও হইতে পারেন 
কতকগুলি বাক্তির পক্ষে তিনি জ্ঞেয়. কতকগুলি 
ব্যক্তির পক্ষে তিনি ছুজে য়, কতকগুলি ব্যক্তির 
পক্ষে তিনি অজেয়। তিনিই জ্ঞেয়। তিনিই 
ঢুষ্ের্তয়, তিনিই অজ্ঞেয়। 

ভগতে অনেক, আস্তিক আছেন। সকল 
আক্তিকেরই, পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ সম্বন্ধে এক 
প্রকার মতও নহে । তাভাদের মধ্যে কাহারও 

বিবেচনার তিনি জেয়, তাহাদের মধ্যে কাহারও 

বিবেচনায় তিনি ছুজের,: তাহাংদর মধ্যে 
কাহারও বিবেচনায় তিনি অজ্ঞের। কোন 

বাঞ্চাকল্পতর, সেই জন্তই তিনি কোন বিশ্বাসী 
আন্তিকের বাঞ্ছ। এবং বিশ্বানানুসারে জ্ঞেয়। 
সেই'জন্তই তিনি কোন বিশ্বাসী আস্তিকের 
বাঞ্ছ৷ এবং বিশ্বাসানুসরে ছুজেয়, সেই জ্ন্তই 
তিনি কোন বিশ্বাসী আন্তিকের ব1%!| এবং 
বিশ্বাসান্থুমারে অজ্ঞরের। সেই পরীর, 
গুদ্ধপ্রেমিকের পক্ষে পরম-প্রেমাম্পদদ'; সেই 
শ্রীকৃষ্ণ গুছ্ধভক্তের পক্ষে পরম ভক্তিভাজন। 
এই প্রকার শুদ্ধতক্তের কৃষ্ণসেবায় বিশেষ 
আনন্দ; সেই জন্। তাহাকে কুষ্-সেবানন্ন 
বলাই সঙ্গত। প্রীরুষ্*-সেবা করিলে কি আনন্দ 
হয় তাহা তিনিই জানেন। মনে সকাম 
ব। অগুদ্ধ-র্জক্ত থাকিতে কৃষ্ণ সেবায় 

অধিকাঁর হয় না। শুদ্ধভক্তই প্রকৃত 
সেবক । কষ্ঠসেবকই পরম পবিভ্র,-কষ্চসেবকই 
পরম উদ্ধার,স-কৃষ্ণসেবকই পরম মহান্ত; 
কষ্ণসেবকই পরম কষ্খানন্দ লাভ করিয়াছেন। 

কৃষ্ণস্বোর অনস্ত ফল। কৃষঝ্চদেবকের 

সে সকল ফলেও উপেক্ষা । কৃষ্ণ- 
সেবক কোন প্রকার ফলকামী 
নহেন। তাহার আ্রীকৃঞ্চসেবাতেই 
লাভ, তাহার সেবাভক্তি নিরুপমা । 
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ভুললজালক্রতকন্গ 

বধু। বলে দাও তুমি সে আমার কে? পরাঁণ আমার : থা? কিছু চাহিত 
নামটি স্মরিতে আঁপন! হারাই তোঁমাঁতেই- সব পেয়েছে, 

পরাণ উথলে যে। তাই, আর সবছেড়ে বড় সাধে, সখা! 
কত জন্ম ধারে, তোমাকেই যেন (তোমার ) চরণে লাগিয়। রয়েছে । 

খুজে ছিল মম প্রঁণ; তোঁমাঁয় কিআঁর আমি দিব, : 
এ জনমে তাই তোমারে হেবিয়া তুমি সে আমার জুখের ম্বরগ, 

হইয়াছি হ'জ্ঞান! তুমি সে আমার শিব। 
তুমি, জান কিনা জান বোঁঝ কিনা বোঁঝ 

সে কথা জান গো তুমি, 

তুমি, আমার সকলই প্রাণের পুলি, 
এই শুধু জানি আমি। 

তোমায় কিআর জানাব বধু! . 

তুমি সে আমার, জীবন আঁধার তুমি সখা! কিবা আর চাও; 

চির অশান্তির তুমি শাস্তিধারা । 
প্রাণের অম্বভাসার ; 

তোমায় দ্বিবার কিআছে আমার, 

বিন! এ বেদন] ভাঁর ? 

তু দে প্র।ণের মধু। হৃদয়ের স্বামী ূ হইয়া কেন গে, 

যখন সংসারে যুঝিয়া যুঝিয়া, আপনি ভিখারী হও । 
বিষম ভাঁপিত হই, গব কেড়ে নিয়ে ৮8৩” বলে পুনঃ 

তোমার, নামটি কেবল ্মরিয়! খন বাঁড়াও কেন গে যাঁতন। ? 
আনন্দে ডুবিয়া বই । কিছু নাই আর, জেনেছে ত'সব, 

আমার, ছিল যত আশা-বাপনা-- ও কথাটি আর তুলনা । 

সব নিলে টেনে, কিজানি কিক'রে | 

নাহি আর কোন কামনা । শ্াউপেক্জনাথ নাগ 

আসস্ণান্স কথা । 
সী স্প্িতিডি € গুরি 

আঁজকাঁল মনীধিমাঁত্রেই অন্থুভব করিতেছেন | অনুষ্ঠানকে ধর্দের সারাংশ বলিয়া গ্রহণ 
পৃথিবীব্যপী একটা .ঝঞ্চার উঠিগাছে যে করিয়া, অধুন| সর্বদেশীয় শিক্ষিত ও ধর্মপ্রাণ 
সার্বজনীন “সার্বভৌমিক-ধন্মণ * চাই। বিভিন্ন ব্যক্তিগণ তৃন্ত পাইতেছেন না। এক উদার 
ধর্মের -কষুতর ক্ষুদ্র সাম্প্রদা্িক গণ্ডীর ভিতর সার্বভৌমিক ধন্্মমতের জন্য তাহাদের গ্রীণ 
'আবন্ধ থাকিয়া এবং কতকগুলি যুক্তিহীন () কাদিয়া উঠিয়াছে 1-এমন এক ধর্দরূপ 

* এক অনাদি সনাতন নিত্যধর্ম ব্যতীত জীবের ধর্মপিপাসার স্ফটিক জল আর কি হইতে 
পারে? সার্বজনীন-সার্ববভৌমিক.ধর্শে-লেখক এ স্থলে তীহারই উল্লেখ করিতেছেন । নিঃ) সং।' 
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মহাঁমহীরুছের তাহারা! অনুসন্ধান” করিতেছেন 
যাহার শাস্তিগ্রদ ছায়তলে “বসিয়া সর্বদেশীয়, 

র্ধজাতীয় ধর্মাবলম্বী জনগণ সমবেতভাঁবে 

ধর্মালোচন! করিতে পারেন। তাঁহার! দেখিতে 

পাঁইিতেছেন অধিকাংশ ধণ্মমতের সহিত অনেক 

অসার আবর্জানা লংযুক্তা হইয়াছে। ধর্দের 

মূল উদ্দেস্ঠাও: তক্ষ্যনরষ্ট হইয়! অনেকেই এ | 

অসার অংশকেই সার ভাবিয়। বৃথা পণুশ্রম 

করত নিজেরাঁও বিড়ঘিত হইতেছেন এবং 

অন্তকেও বিড়দ্িত কনিত্েছেন। ধণ্মের নামে 

অনেক অধর্মও প্রশ্রর পাইতেছে। গৌঁড়ীমিঃ 

ভগ্তামি প্রভৃতি অনেকগুলি উপনর্গ ধর্মের 

সহিত সংযুক্ত হইয়াছে । এই যে উপসর্গ, এই 

ষে ধন্মের গ্রানি,-ইহাতে জীবের সর্বনাশ 

হইতেছে। জাধু ও ভক্ত মহাত্মা-গণ এইরূপ 
দেখিয়াই নীরবে অশ্রবিসজ্জন করিতেছেন এবং 

আঁকুঙ্স-অন্তরে শ্তরীভগবানের নিকট প্রীর্ঘন! 
কঝিতেছেন,-- 

“ছে পরমদয়াল | তুমি. আর একবার | 
এস। ধশ্মের কিরূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়!ছে। ৷ হিংসাদি প্রতিষেধক 

উপধার্মের অত্যাচারে ভৌমার ষন্তানগণ কিরূপ 

প্রগীড়িত হইতেছে দেখ । তুমি না আসিলে 

আর কে ধর্মসংস্থাপন করিবে? কে তোমার 

ভ্রান্ত-বিডৃদ্বিত সন্তানগণকে উপধর্শের উৎপীঙন 

হইতে রক্ষ। করিবে? তুমি শ্রীমুখে বলিয়া 

যে, যখন যখন ধর্দের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থন 

হয় তখনই আমি সাধুদিগের পরিত্রাণের জঙ্ক 

ও চুক্কৃতকাবিদিগের বিন।শ জন্য স্বয়ং মর্তাধামে 

অবতীর্ণ হই । তোমার এই অভয়বানী সফল 
- কর। এস সর্বম্হলময়! জগতের অধন্ম অমঙ্গল 

দুঝ,কৰিয়া পরম মঙ্গলপ্রদ সর্ববধর্শাসমন্থসমুভভূত 
সনাতন উদার সার্বজনীন ধর্মমত সংস্থাপন 

কর।.. সাম্প্রধারিক সন্তীর্ণভা ও রি 

অভ্যার্টারে আমর! অর্জরিত হইতেছি। 

ূ 

পপ সপ শা শা শশা পপশাশাশপা স্পা 2 ৩ 

ধ্রীপ্রীনিতাধশ্া” বা 

দয়াময় আমাদিগকে পরিত্রাণ কর! যখন, 

যখন এই প্রকার সাধুদিগের প্রাণের আহ্বান 
শ্রুত হয় ষখন, যখনই জগতে এইরূপ একটা 

ভ্রন্দনধ্বনি উখিত হয় তখনই জগতের সেই 
অভ্াঁব পুরণের জন্য শ্রীভগবান তদনুরূপ বিগ্রহ 

পরিগ্রহ কবিয়। এ জগতে আলিয়! থাকেন এবং 

দেশ-কাঁল-প।ভ্রোপষোগী ধর্মমত প্রচার করেন। 

এইরূপ 'আহ্মান ও জ্রন্দনের বশবত্তাী হইঘ! 
্রীভগবান একবার শ্্রীকঞচ-মুর্তিতে আবিভূতি 
হইয়্াছিলেন এবং জগতের সকল ধর্ম-মণের 

মধ্যে শ্রেষ্ট ও সর্বধর্মের সাঁরভূত গীতোক্তধর্ম 
পরম গুভা শীর্বাদ স্বরূপ তীহার ভ্রান্ত সন্তান 

গণকে দান করিয়াছিঙেন। ক'লে যখন 

গীতার সেই অত্যুতকৃষ্ট নি্ষাম-কর্মাবাদ লোকে 
ভূয় পিয়া! বৈদিক কর্দকাণ্ড ও পশ্তহননাঁদি 

স্থষ্ট যাগ যজ্ঞাদিতে মাতিয়! উঠিল তখন 
আাবর এরূপ গ্রাণের আহ্বান ও ক্রন্দনের 

ঝোল উত্থিত হওয়'য় পরম কারুণিক শ্রী্গবান, 

সম গণকে ধঙ্ীযুদ্ধে পরাস্ত করিম! 

জীবের মঙ্গলের অন্ঠ ্রীবুদ্ধরূপে জবতীর্ণ হইনা 
“অহিংস! পরমো। ধর্ম” 

এই বৌদ্ধধশ্বাদ প্রচার সি বিস্ত 
জগে কিছুই চিপস্থায়ী নয় । এই পরমমঞ্গল- 
প্রদ দয়ার ধশ্ম ক্রমে লোপ পাইয়া বৌদ্ধ- 
তান্ত্রিক নামে এক উপধর্মের উৎপত্তি হইল। 
এই বৌদ্বতান্ত্যুগে ধশ্ম যখন ভগবতৎসন্বন্ধ- 
বিচু'ত হইঘাঁ অর্থাৎ ভগবৎবিষক ধ্যান-ধাঃণ। 

জঞান-গবেষণা ও প্রেমভক্তি-শুন্ত, হইয়া 
কতকগুলি অভিচারাঁদি কন সমষ্টিতে পরিণত 

হইল তখন আবার -শ্রীগগঝান জীবছঃখ দুর 
করিবার জন্ত সংসারে আসিতে বাধ্য হইলেন! 

সেবার সাক্ষাৎ জঞানমূর্তি শ্রীপসবরাা্যরপে 
অবতীর্ণ হইয়া পসর্বংখবিদংব্রদ্ষ” এই পরম 
জানের ধর্ম গ্রচার করিলেন ও ধন্দবিপ্লবকারী- 

অই্ৈহবাদ 
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প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীণস্কর!চার্য্য যাঁহ! প্রচার 
করিলেন তাহ! একট! নৃতন মতবা? নহে 
উহা বেদান্তদর্শনেরই মতবাদ । বেস্বাস্তঘর্শনই 
সর্ধবদর্শনের শ্রেষ্ট এবং মানবের জ্ানগব্ষণার 
ও চিন্তাণীলতার চরম ফল। বেদীস্তদর্শনের 
আলোচনা ও জন আলোচনা একই বথা। 

যে যুগে শ্রীমৎশঙ্কর/চাধ্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
সে যুগে জানালোচনার বিশেষে অভাব 

হইয়াছিল । তখন ভ!রতের গৌরব-রাঁব জান- 
বিজ্ঞানমু্তি খধিগণ অস্তর্থিত হইয়াছেন।* যে 
অজ্ঞ।নান্ধকাঁরে ডুবিয়। ভারত তাহার সর্বস্ব 
হারাইয়াছে, সেই অন্ধকাঁর যুগের সেই সময় 
সুত্রপাত; যে মোঁহজালে আবৃত হইয়া ভারত 
আব্দ এইরূপ অধঃপতিত, জ্ঞানচর্চ। প্রবর্তিত 
করিয়া সেই মোহ দুর করিবার জন্যই শ্রীশঙ্করের 
মোহমুদগর,্্সেই বৈদান্তিক- মতবাদ । 
বেদোস্ত'লোচনার অর্থহ জ্ঞান।লোচন।। 

জনগণকে জ্ঞান-পথের পথিক করিবার জন্যই 
জগদ্গুরু শঙ্করের অবতার । হায়! যর্দি আমরা 
শহর-প্রদর্শিত পন্থা হইতে বিচুুত না হইরা 
জান-গবেষণাঁয় প্রবৃত্ত থাকিতাম তাহা হইলে 
আর আমাদের আঞজ এ ছুর্দাশ। হইত? 

ইতরাঁজগণের ভারতবর্ষে আগমনের সময় 

আমাদের দেশ যেরূপ ঘোর তমপাবৃত ছিল 
তাহ। ভাবিলেও বিন্মিত ও ব্যথিত হইতে হয়। 
ত্র সময় অন্মদেশের কষেকজন অধ্যপক 
পণ্ডিত ব্যতীত দেখের সাধারণজনগণ এমনকি 
উচ্চশ্রেণীর ভদ্রমহেধ়গথেরও বিগ্তালোচনার 
সীম। শিশুবোধ-পাঠ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল। 
পঞ্চাশ বৎলর পূর্বেও এদেশের বিষ্16চ৮1র 
এরন্বপ ছুরবস্থাই ছিল। পর ইংঝাজরাজ 
বখন ভারতে স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয় 
এদেশীয়গণেন বিগ্তাবুদ্ধির হুরবস্থা দেখিয়। 

তাহাদের শিক্ষাণ প্রতি মনোনিবেশ করিলেন 

২৯ 

তখন তাঁহাদের কপাঁয় আমাদের বিগ্যাচচ্চ ও 
জনচচ্চার পথ পরিস্কৃত হইল। অজ্ঞানতা ও. 
অন্ধবিশ্বাসের অন্ধকার অপস্থত হইয়া জান" 
বিজ্ঞানের ও যুক্তি-তর্কের সুপ্রভাত দেখা দিল। 
আজ যে আবার ভারতবাপী জঃনচচ্চাঁয় 
অভিনিবিষ্ট হইয়া আপনার দেশের গুপ্ত জানত 
উদ্ধার. করিয়া জগৎকে দেখাইবাএ জন্ত উৎসুক 
হইয়াছে; আজ যে আবার ভারতবাসী জগতের 
অন্ত।স্ঠ সভ্য জাতির সহিত জ!নচচ্চণর ক্ষেত্রে 
প্রতিযোগিতা করিতে দ্বগ্ডায়মান হইতে সাহস 
পাইতেছে ইহা যে ইংরাঞ্জরাঞ্জের অন্রগ্রহগ্রহ্ত 
প।শ্চাত্য বিদ্বার আলে!চনার ফঙ্স, সে বিষয় 
অস্বীকাঁরের উপায় নাই। পঞ্চ'শ বৎসর পূর্বে 
দেশের অবস্থা এপ ছিল না। তৎপূর্কের 
অবস্থ। আরও শোচনীয় ছিল। এই ব্যাস- 
বান্মীকির দেশে, এই বুদ্ধ-ঙ্করের জনাভূমিতে 
এই ঘের অজ্ঞানতা এই ভীষণ মোহান্ধকর 
কিন্ধূপে যে অধকার লভ. করিয়াছিঙগ তাহ। 
ভাবিলেও স্তম্ভিত হইতে হ্য়। যাইহু'ক 
শঙ্কর প্রদর্শিত জ্ঞানপথ পরিভ্রষ্ট হইয়া! জীব যখন 
অঙ্ঞ।নান্ধকারে ডুবিল তখন শ্রী ভগবান দেখিলেন 
মহা (বপদ। আমি বাপ বার অব্তীণ হুইয়। 
জীবকে দেশকালপাত্রোপযোগী সারধন্ম শিক্ষা 
দিলম কিন্তু জীব তাহ! ধারণা করিতে পারিল 
না। অঠিরকাঁলমধ্যেই মকখিত মতবাদের 
সহিত নিজেদের ভ্রপ্তি বিজড়িত মত সকল 
সংমিশ্রিত করিয়া নানারূপ উপধর্্ম বা অপধর্খের 
সি করিয়া কষ্ট পাইতেছে। তিনি ভাবিলেন 
একবার আঁহংসারূপ দয়ার ধর্ম দিলাম তাহা 
গ্রহণ করিতে পারিল না. অদ্বৈতবাদ-স্্প 
জনের ধন্ম দিলাম তাহ! হইতেও ভষ্ট হইল। 
আচ্ছা এবার যইয়! প্রেমের ধর্শ দ্বিব, ভক্তির 
অনুষ্ঠান শিখাইব। এই প্রেমভক্তির ধর্ম 
সংজসাধ্য ও সর্বথ। আনন্দ প্রদ | দেখি জীব 
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এই প্রেমের ধন্দ গ্রহণ করিড়ে পারে কিন।? 
এই দুর্বল কলিজীবের পক্ষে ইহাই উপখেরী। 
এই ভাবিয়। তিনি চারিশহ বৎসর পুর্কে 
নব্দধীণে শীগৌনাঙযপে * অবতীর্ণ হইলেন। 
যাঁগ-যজ) জানকাণ্ডের কঠেরও1 হইতে 

“ক্ী্ীনিত্যধর্্ম” বা 

অব্যাহতি দিয়া সন্ীর্তনমূলক প্রেমের ধর্ম 
আঁচগালে বিতরণ করিলেন। প্রেমভক্তিরূপ 
দিব্য-মদিরা! আস্বাদন করিয়। জীব একবার 
মাতিয়। উঠিল । প্রেমের বন্ায় দেশ ভাসিন। 
গেল। (ক্রমশঃ) শ্রীউপেন্্র নাথ নাগ। 

ভক্তনবগহিনলী । 

: গোবর্দন গ্রামের দৃশ্ঠ অতি স্বন্দর। 
চতুর্দিকস্থ প্রান্তর কুঞ্ধবনে বেষ্টিত।-_ঠিক 
মধ্যস্থলে শ্রীমন্দিরে নাঁথজীর (্রীকষ্চের) 
ীবিগ্রহ বিরাঁজমান। সবোঁবরস্থ প্রফুল্প কমলের 
স্কায় আীমন্দির, গ্রামটাকে যেন আলোকিত 
করিয়। রাঁখিয়াছে। মন্দিরের চুড়াঁর পতাকা, 
পড়, পত. শব্ধ করিয়। যেন নাঁথজীর গুণ কীর্তন 
করিতেছে । নাখজীর শ্রীমূর্তি অতীব মনোহর । 
দেখিলেইটলো কের ভক্তিপ্রেম উথলিয়। উঠে। 
ত্রিজগতের নাথ নাথজীর শ্রীচরণে সোণাঁর 
নৃপুর। কঠে আপাদবিলম্বিত চিকণ বনমাঁল1,- 
কৌন্তভভূষিত বক্ষস্থল অপূর্বব.শোভ| ধারণ 
করিয়াছে ; তাহাতে আঁবাঁর হাঁসি হাদি মুখ, 
চক্ষু দুটী প্রেমে ঢল ঢল; নাঁসায় নোলক, 
মন্তকে শ্ঢারু চিকুর-বাঁখি এবং কটিতটে 
গীতব।স /-দেখিলেই বাঁলক-বৃদ্ধ-যুবক-যুবত্তী 
সকলেরই মন ভুলিয়া যাঁয়। 

গ্রামবাঁিগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রান্ষণাঁদি 
উচ্চ বর্ণ। অন্াপ্ত নিম্শ্রেণীর লোকের 
সংখ্যাও বড় কম নয়। নাথজীর শ্রীমন্দিবের 
মিকটেই একটি দরিদ্র ত্রাক্ষণ বাঁ করিতেন। 
ব্রাহ্মণ অতিশয় ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ । গতিব্রত 
স্রাক্ষণীও ভ্রিজগৎপতির সেবানুরত। । কেহ 
কখন ত্রাক্ষনীর মুখে উচ্চ কথাটী পর্যন্তও শুনে 

নাই। তাহাদের সংসারে আর কেহ নাই, 
কেবল গোবিন্দ ন|মে একটা দশ বৎসরের 
বালক। 

গোবিন্দ, গ্রামের চতুদ্দিকস্থ প্রাস্তরে খেল! 
করিয়া বেড়ান। সদানন্দ ও এ্রেমানন্দ নামে 
তাহার দুইজন সমবয়স্ক সঙ্গী ছিল। একদিন 
সন্ধ্যার প্রাকালে গোবিন্দ মাঠে খেল। করিতে 
আ|সিয়৷ দেখিলেন, তাধার সঙ্গিদের কেহ 

উপস্থিত হয় নাঁই। গৃহে গৃহে গৃহদেবতার 
আরতি আরম্ভ হুইল ; শঙ্খঘণ্টাব ধ্বনিতে গ্রাম 
গ্রামাস্তর এবং বিজনপগ্রাস্তর প্রতিধ্নিত 
হইতে লাঁগিল। তবুও গোবিন্দ একাকী 
বেড়ীইতে লাগিলেন। তখনও সঙ্গিদের মধ্যে 
কেহ আসিল না । ক্রমে ক্রমে তিনি বড়ই 
বিরক্ত হইলেন। গোবিন্দ কখনও একা থাকিতে 
ভাঁলবাসিতেন না । সঙ্গিদ্র মধ্যে কেহ না! 

আসায় কিছুক্ষণ পরে গোবিন্দ নাথজীর মন্দিরে 
আরতি দেখিতে গেলেন। নাথজীর মৃহ্মধুর- 
হাসি-বিকশিত মুখখাঁনির দিকে চাহি! আরতি 
দেখিতে দেখিতে গোবিনের জন্মজন্মাস্তরসঞ্চিত 
প্রেমানুরাগ উথলিয়া উঠিল এবং নাঁথজীর 
ভূবনমোহন ভাৰ দর্শনে গোবিন্দের গ্রীণ 
মদনমোহন-দ্ধপসাগরে চিরদিনের জন্য. ডুবিয়া 
গেল। গোবিন্দ তখন নাথল্সীর বিগ্রহমৃতঠি 

ক্ষ 0৫. চৈ: চঃ) আন্গি ৪র্থ,--প্বার্গমার্গ-ভাক্ত 8০. । ভা: ৩৯১১ নিঃ, সং। 



সর্ববধর্মাসমন্থয় 

ভুলিয়া গেলেন ১ তাহার মনে হইল যেন সম্মুখে 
একটী ছিয়দর্শন জীবন্ত বালক মনভুলান-বেশে 

ধাড়াইয়া আছে । গোবিন্দ, বিবশচিতে এ 

বাঁলককে প্রাণে প্রাণে ভাঁলবাসিলেন ;ঃ আর 

মনে মনে ভাঁবিলেন আজ হইতে এই নাথন্ীর 
সহিত থেল। কৰিব। আরতি শেষ হইলে হন্দির 

হইতে দর্শকেরা একে একে নিজ নিজ বাঁটীতে 

প্রত্যাগষন করিল পুঞজারিও গ্রাস্থান করিল: 

সকলেই চলিয়া! গেল) কিন্তু থাঁকিলেন কেবল 
নাঁথজীর প্রেম-মুগ্ধ গোবিন্দ। গোবিন্দ ছ্বারের 

ছিদ্র দিয়া উ'কি ঝুকি মারিতেছিলেন; দেখিলেন, 
নাথজী ও তিনি ভিন্ন আর কেহ সেখানে নাই। 

নির্জনে নাথজীকে পাইয়া! প্রেমাবেশে আত্মহাঁর! 

হইয়। গোবিন্দ বণিলেন "নখজী ! তুমি ভাই 
আমার সঙ্গে আজ খেল! করিবে? আ'মব| 
দু'জনে রীন্রিতে মাঠে খেল! কবিগে, চল। 
নিশ্চয় বল্ছি তোমায় কখনও অমি মার্ব 
ন।--তে।মার় সঙ্গে কখন ঝগড়া কর্ব না।' 

ভক্ত-বাঞ্ধাকল্পতরু তক্তের হৃদয়ের ধন হরি, 

গোবিন্দের সরলতা! ও হৃদয়ের ভাব অবগত 

হইয়। আর অধিক কাল স্থির থাকিতে পাঁরিলেন 

ন]। অমনি মন্দির হইতে সাঁড়া দিলেন “ই! 
সাঁই চল, দুজনে খেলা! করিগে 1” 

প্রভো! তুমি বালকের অকপট প্রেম 
চিরকালই ভালবাঁদ। তুমিই ফবের প্রাণের 
ডাকে বৈকুঠ ত্যাগ করিয়। বনমাঁঝে মৌহনস!'জে 
দেখ। দিয়াছিলে! তুমিই না, গ্রভো। 
তালবাসায় প্রতিদিন গোচারণ করিতে যাইতে ? 

 গ্রহল।দ যখন তোমার নামে মাতিয়! “হরিঃ” 
প্হরি” বলিয়া আত্মহারা হইত, তুমিই না 

তখন তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে? আজ 
তোমার প্রেমে মাঁতৌয়ার। হইয়া গোবিন্দ 
তাহার পিভা, মাতা ও জগত ভূলিয়া তোমাঁকে 
খেলা করিতে ডাকিলেন। প্রেমের ডাঁক 

৩৬. 

ভোমার বড় মধুর বোধ হয়, তাই গোবিন্দ ধখন 
সোমায় খেল! কন্মিতে ডাকিলেন_-তুমি আর 
থাকিতে পারিলে না । জগং-স্থামি ! কতরপে 
যে তুমি এ জগতে কত খেলা খেলিতেছ, 
তাহ! কে বুঝিষে? 

নাথকী মোহনবেশে হস্ত করিতে করিতে 
মন্দির হইতে বাহির হইলেন। তাহার! উভয়ে 
মাঠের দিকে অগ্রসর হইয়! সেই মাঠে থেলা 
করিতে লাগিলেন। গোবিন্দ বলিয়ছিলেন 
নাথজীকে মারিবেন ন| কিন্বা গালি দিবেন না, 
তাহা তিনি ভুলিয়া গেলেন; খেল|। করিতে 
করিতে কথায় কথায় বিবাদ উপস্থিত হইল, 

গোবিন্দ অমনি চড়াঁৎ করিয়া নীথন্জীর গালে 

একটী চড় মারিলেন ও বলিলেন--"কেমন, 
আর কখনও আমাকে রাগাবি ?” 

_ ভ্রিজগতের নাথ নাথজী কাদতে কাঁদিতে 
বলিলেন "তুমিত বলেছিলে ভাই আমায় 
কখনও মারবে না, তবে মরলে কেন?” 
নাথজীকে কাদিতে দেখিয়া গোবিন্দের হৃদয় 

গলিয়--গেল করুনার সধার ছইল। 
বলিলেন--না ভাই, রাগ করিস্ নে, তোঁকে 
আমি বড়ই ভালবাস, আর মার্ব না।* তাহার 
পর সেদিনকাঁর মত্ত তাহারা উভয়ে নিকট 

হইতে উভয়ে অশ্রুপূর্ণনেত্রে বিদায় লইলেন। 
ধন্য প্রভূ তোমার ভক্তের প্রতি ভাঙগবাস! ! 

ভক্ত ও তক্তের ঠাকুর এইরূপে প্রতিদিন 
খেলা করিতে লাগিলেন। একদিন সদাঁনন্দ 
ও প্রেমানন্দ আসিল, তাহার! বলিল “ভাই 
গোবিন্দ, আর তোরে দেখতে পাইনে কেন ?” 
গোবিন্দ বলিপেন “আমি আর একটি ছেলের 
সহিত রোজ খেলা করি।' সে ভাই বেশছেলে 
মার্লেও কিছু বলে না, কেবল কাদে; সে 

কীদলে আমার প্রাণ কেঁদে উঠে ।* সদাননন 
বলিল, “ভাই সে ছেলেটি কোথায় থাকে? 



৩২ 

গোবিন্দ বলিল. .নাঁথজীর মন্দিরে ।” এইরূপ 
কথাবার্ত। হইতেছে, এমন সময় তাহারা দেখিল 
সেই জগত্বাঁসীর চিত্তচোর নাথজী.আসিতেছেন। 
'তাহারা নাথজীর নিকটে দৌঁড়িয়া গেশ। 
প্রেমানন্দ বলিল--"ইরে, তুই কাঁদের ছেলে? 
তুই নিশ্চমই চোর” নাঁথজী (ম্বগতঃ) 
বলিলেন “সেটা বড় মিথ কথ! নম, চোঁর 
নামটা আমার গেল না। আমাকে লোকে 

ননীচোরা, বদনচোর|। বলে বটে।” সদানন্দ 
নাথজীকে চুপ করিয়া! থাকিতে দেখিয়। বলিল 
গকথ! কচ্ছিস্ না যে? তুই এখান হইতে 
চলিয়া যা, নইলে তোকে আমরা মর্ব।* 

নানী বলিলেন পন! ভাই, আমাকে মেরনা । 
আমি তোমাদের সঙ্গে খেল! করৰ ।” সদানন্দ 

নীথজীকে মারিবে, গোবিন্দ একথ| শুনিয়া 
আর স্থির ইইয়। থাকিতে পারিলেন না। যদিও 
গোঁবিদদ নিজে নাথজীকে মাঁরিতেন ও 

গালাগালি দিতেন কিন্তু তাই বলিয়া অন্ত কেহ 
তাহার সম্মুখে নাথজীকে মাগ্িবে ইহা তীহার 
অহ হইল না! তিনি ক্লোধে.সানন্দ ও 
প্রেমানন্দকে বাঁললেন “তোরা! আর আমার 

সঙ্গে খেলা করতে আসিসুনে। এখান হইতে 
এখনি চলে যা'। সদাঁনন্দ ও প্রেমানশ্দ গতিক 
বুঝিয় ভয়ে পলাইল। গোবিন্দ ও নাথজীর 
সেদিন দ্বাগ্ডাগুলি খেলা! আরম হুইল। 

গেোবিন্দের' খেলার পাঁলা আসিল, নাখজী 
ইাঁরিলেন, খাটিবার ভয়ে যেন পলাইতে 
লাগিলেন, গোবিন্দও ধরিবার জন্য পিস্থু পিছু 
দৌড়িলেন। ভক্তের প্রণধন. হবি ভক্তের 
হাত হইতে পলায়ন কর! কঠিন দেখিয়। অবশেষে 
মন্দিরে প্রবেশ. করিলেন। মন্দিরে গিয়া 
নয়ন-মন-সুগ্ধকর জনির্বচনীয় ভ্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-ঠামে 
.জ্লীড়াইলেন । মন্দিরের ঘ্বার তখনও খোলা 

হয় নাই। গৌধিদি বাহির হইতে 

ীপ্রীনিত্যধর্ বা 

নাথজীকে দ্বার খুলয়া [দখা অন্ত অনেক 
অনুরোধ করিলেন, পরে তিরস্কারও করিতে - 

লাঁগিলেন। একটু পরে পুজারি দ্বার খুলিল . 
গোবিন্দ অমনি বেত্রহত্তে. মন্দিরে প্রবেশ 
করিলেন এবং একটি গুলি নাথজীর মন্তকে 
নিক্ষেপ করিয়। বলিতে লাগিলেন “কেমন, আর 

কখন পালিয়ে আসবি 1” এই বলিয়৷ হম্তস্থিত 
বেত্রদ্বার। নাথজীকে বাঁবিবার উপক্র্থ করিলে 
পৃজারির| গ্রহার করিয়। তাহাকে মন্দির হইতে 
বাহির করিয়। দিল। গোবিন্দ তখন ক্রোধে 

অধীর হইয়। বলিতে লাগিলেন “আমার দণ্ড . 
ভাঙ্গিয়। মন্দিরে লুকাইলে এবং লোকত্বারা৷ 
আমায় নিগ্রহ করিলে ইহার প্রতিশোধ ন৷ 
লাইয়। আর জল গ্রহণ করিব ন)1” পুজারির! 
নানাবিধ ভোগ প্রস্তত করিল । কিন্তু মন্দিরের 

অধিকারীর উপর নাথজীর প্রত্যাদেশ হইল 
“গোবিন্দ” নামে যে বালকটি আমার সহিত 
খেল! করিতে আসিয়াছিল, তুমি কেন তাহাকে 
নিগ্রহ করিয়। বাহির করিয়। দিয়াছ? তুমি 
তাঁহাকে যত আঘাত করিয়াছ সকল আঘাতই 
আমার অঙ্গে লাগিয়াছে। সে যে আমার 

পরম ভক্ত ; সে অভিমানে বাড়ী যায় নাই, 
উপবাস করিয়! আঁছে। তাহাকে লইয়। আইস; 
সে ষদি এখানে না আসে তাহ! হইলে আমি 
অন্নজল কিছুই গ্রহণ করিব না।” এই 

প্রত্যাদেশে নকলে চষকিয়। উঠিল। তখনই 

সকলে গোবিন্দকে খু'জিতে বাহির হইল। 
পুজারিগণ জানিত নাযে ভক্ত ও তক্তবৎসল 

অভিন্নদয় । ভক্ত কাদিলে গ্রতু কদেন ভক্ত 
নাঁচিল্পে প্রভু নাচিম্। উঠেন, ভক্তের সেবা 
কৰিলে গ্রতুর সেবঝ। হয়। ঘরে, বলে, মাঠে 
নাঁনাস্থানে খুজিয় অবশেষে গোবিন্দের 
অনুসন্ধান পাইল ; একগাছ। বেত্র হস্তে নাথনীর 
পুকুরের ঘাটে গোবিন্দ বসিয়া! আছেন দেখিতে 



নব্ধর্ধণমন্থয় 

পাইলেন? পুজ্জারিগণ তখন সকলে [বনয়পুর্্বক 
বলিঙগ-_-ণনাঁঘজী তোমাকে লইয়া যাঁইব।র জন্য 
আমাদের পাঠাইগ্লছেন। তোমাকে না দেখিয়। 
তিনি কিছুই ভোজন করেন নাই ; তুমি বাগ 
কৰিয়াছ বলিয়। তিনি উপবাস করিমা আছেন। 

অতএব তুমি আমাদের সঙ্গে £স।” গোবিন্দ 

বলিলেন “তা? হবে না; নাথমী খেলা ছাঁড়িয়। 
পলাইয্সাছে। আঁমি যখন মন্দিরে গেলা ম॥ 
লোকদ্বারা আমাকে নিগ্রহ করিয়াছে। নাঁথজী 
আক্গ আশুক, "তাকে বেত দরিয়া পিটিব। তবে 
তার যেমন কাঁজ তেমনই শাস্তি হবে ।» 
বাঙ্গণগণ দেখিল, গোবিন্দ আজ প্রেম 

কোপানলে আম্মহারা । তাঁহারা বলিগ, 
নাঁথজী বলিয়।ছেন--"ভিনি তোগার নিকট 
হাবিয়াছেন এবং পুনরায় তিনি গোমার সহিত 

খেলা করিতে আসিবেন।” নাথজী হার 
মানিয়াছেন শুনিয়া গোবিন্দ মন্দিরের দিকে 

গেলেন । গোঁবিন্দের দুই হাতে দাও ও গুলি 

সর্বাঙ্গ ধূলার ধুসরিত। তারপর গোব্নি 
নাথজীর সন্বুথে গিয়।' পরিহান করিয়া বলিতে 
লাগিলেন “কেমন নাথ ! আর এমন কর্ণি? 

১৩) 

হার মানলে তাই রঙ্গ £ নইলে তৌমণকে আম 
কি সা! দিতাঁম ৩1 ধল্তে পাঁরিনে।” গোবিন্দ 
নাথজীব শ্রীমুখ মলিন দেখিয়া অন্তরে বড়ই 
বেদনা পাইলেন, বলিলেন “ভ।ই, তুমি খাও 
নাই কেন? সোমার মলিন মুখ দেখে আমার 
প্রাণ ফেটে যাঁচ্ছে; “এস ছুজনে এক সঙ্গে 
খাই।* অনন্তর ভক্তজজনমনে মোহন, কাঙ্গালের 
প্রাণধন নাথজী, মন্দিকের কপাট বন্ধ করিয। 

ছুইজনে এবত্রে ভোজন করিতে লাগিলেন। 
তখন*ছুজনের মুখে আর হাসি ধরে না। 
আনন্দের ধ্বনিতে মন্দির প্রতিধবনিত হইতে 

জাগল | শ্রীঃগাবিন্দের শ্রীচরণে গোবিন্দ 

বিকাইয়। গেলেন। গোবিন্দ মন্দির হইতে 
বাহির হইলেন; ন!খজীও শ্রীমূর্তিতে মিশাইয় 
গেলেন । গোখিন্দের মহিষ! বুঝিতে পারিয়া 

ব্রা্গণগণ টাহাঁর পদধুলি গ্রহণ করিলেন। 
হে ভক্তব্ঞ্চ-কল্পতর । ধস্ত তোমার 

ভক্তের প্রতি ভালবাঁস।! তোমার ভক্তগণসহ 

তোখাকে প্রণাম করি। 

শীপ্রবাধচন্জ্র বন্দ্যে'পাধ্যায়। 

উ্ীীনিিতরঞ্পুজা। 
১ শি ক গতি 

অধিবাস ও আবাহন । 

[ প্রবন্ধের মত।মতের জন্ত লেখক দীযমী ] 

“রসে! বৈ সঃ।৮ ০) সচ্চিদানন্দ স্বরূপ 
শ্রীভগবান্ তাহার লীলা-কৈবল্য-রস * আস্বাদন 
মানসে যুগঙ্গভাবে রসরাজ ও মহ্াভাবময়ীরূপে 

প্রকাশিত হন্। মহাঁভাবময়ী আত্মশক্তির- 
সহিত নানা রঙ্গভঙ্গীতে ক্রীড়া করিয়। তিনি 

স্বকীয় স্বক্ধপ উপলব্ধি করেন; গ্রকতিতে রমণ 

করিয়া এব* তাহার প্রেমপূর্ণহদয়ে বিলাল 
করিয়াই,.তিনি আত্ম!র।ম ও স্বপ্রকাশ। রসময়ী 
প্রকৃতিই তাহার শ্বিয এবং “আম্মা” 1 মহাভাৰ 
মূঝতি-প্রকৃতিরাণী, বূসরাজের বসলালফ। 

* 'লীলা-কৈবল্য-৪স+ অথে লীটৈকরস হইলে দোষের কারণ নাই । কৈবল্য, নর্ধাবস্থার 
পরবর্তী অনবস্থা ; ইহাই সর্বশ্রতিস।র-সিদ্ধাস্ত । নিঃ সং। | 

(১) শ্রীভগবান্ রসম্বরূপ ও রসরূণ । লেখক ! + প্রকৃতিই কি ম্বরূপ ? নিঃ সং। 
্ € 

রর 
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মিটাইবার জন্য অনস্তকাল ধাঁরয়া 1নত্য নব নব 
ভাবে নব নব সাজে কতইঞ্ন! বৈচিত্র্য গ্রকটিত 
করিতেছেন কিন্তু বসন্থধানিধির প্রেমপিপাসা 

ত তাহার অপুর্ব নৃত্য ভঙ্গীতে কিছুই মিটিলন। | 
রসবিলা'সিনী প্রকতিরাণী তাহার পঞাণবঙ্পভের 

সেবার জন্ত কি না মনোমোহনবেশে সজ্জিত 
হঈবাছেন কিন্তু ভুবনমোহন ত কিছুতেই ধর! 
পড়িলেননা । প্রককতিরাণী নিত্যকাগ তাহাকে 

হৃদরের গভীরতম গ্রানেশে পুবিয়া ঝখিবাঁর ওহ) 
কত না ফ!দ পাতিয়াছেন কিন্তু অধরটাদ যেন 
কিছুতেই ধরা দিয়! প্রকৃতিরাঁণীর আপনার হইতে 
চ!নন! ; ধর্রিতে ধরিতে কোথায় চলিয়! যান! 

লীলারত্ব।কর এই লুকোচুরি নি'যকালধরিয়া | 

তিনি ধর! রসময়ীর সঙ্গে খেলিতেছেন। 

দিমাও ধরা দেন না) এই ধর! দেওয়া না 
দেওয়ার মধ্যে কি মাধুর্য তাহা সেই পরমপুরুষ : 
ও সাহার পঞঝা প্রক্কতিই আস্বাদন করিতেছেন । 
আবার রসানন্দময়ী যখন তীহার হ্দয়টাঁদকে 

পূর্ণভাবে আপনার করিতে না 

প্রীক্ঈীনিত্যধন্ম বা 

মাধবীহলে তাহার রাজাচরণ যোগীর মত ধ্যান 

করেন । বুঝিবা এমন করিষা প্রকৃতিরাণীন 
রসবিলাঁসে আত্মহারা না হইলে তিনি - নিজকে 

বুঝিতে, ধরিতে ও আম্বাদন করিতে 
পাবিতেন ন।। জ্ঞানানন্দ স্বরূপ প্রীষ্রীনি ত্াগোপ।ল 
তাহা নিত্যজ্ঞান ও নিত্য প্রেম, পরমাহল।দরূপ! 

পরা প্রকৃতিতে রমম।ন হইয়া অনার্দিকাল হইতে 
আস্বাদন করিতেছেন ও রসময়ী পরাশক্তি 
সহিত তেদাভেদভীবে সম্বন্ধ প্রতি জীবহ্ৃদয়ে 
সঞ্চারিত করিতেছেন । প্রেমম়ীর অন্ুগমন 

করিয়! রসরাজের রললীলাম্ব'দনের বন্ধ হইবার 
ও তাহার সঙ্গে র্লীলায় ডুবিবার অধিকার 
আছে বলিয়ীই জীবের এত গৌর! 
রসিকশেখরের ভো।গনাধনততৎপরা হইয়া ফিনি 
তাহার চন্দনপদ্কলিপ্ত চরণে আত্মনিবেদন করিতে 

প্রয়াসী হন; ধিন তন্মক। হইঃ&1 তাহার 
রূমনোপযোগী করিয়া! নিজের চিত্তবৃত্তিগুলিকে 

' সাজাইয়া কুলত্যাগিনী হন, যিনি হৃদয়ের 
পাঁরিয়া 

অভিমানিনী সাজিয়া স্বাধীনভর্ুকাবেশে তাহার । 
পরাণবধুয়াকে একেধারে বিশ্ব হইতে চন. 
তখনই সেই অখিলরসামৃতমৃত্তি শ্রীভগবান 
নিতাম্ত অপরাধীর মতন «দেহি 
পাদপলনমুদারম্ ** ? 
বলিয়। কাতর করুণভাবে কই না প্রেমভিক্ষা 
করেন। . এমন কি দ্বাসখত পর্যন্ত পিখিয়। 

দিয়া! রসময়ীন শ্রীচরণরেণুতে সর্বাঙগভূষিত 
করিয়। শিজকে কুভার্থ মনে বরেন। প্রকৃঙি- 
রাঁণীকে কখনও নিজের প্রেমে উন্ম'দিনী করিয়া 
তোলেন আবার কখনও বা নিজে গ্রসমন়ীর 
ভাবে বিভোর হইয়। রসসাধন।র লাগি 

৫ম 

মু্চ ময়ি মানমনিদানম্” । 

তাহার মত গববিণী আর 

নিভৃতস্থানে প্রেমাবলাঁসীর বিল।সকুপ্জ রচন! 
কার তাহার আগমনপ্রতীক্ষীয় উতকর্ণভাবে 

পথপানে চাহিয়। থাকেন, সেই রসরক্গনীই ধন্তা, 

তাহার ভাগ্যের পীম। নাই, তীহার গৌরবের 
ইয়ত্তা নাই। যিনি রসভাবিতমতি হইঞ্। নিজের 
অ।মিত্বের ভিতর কেবলমাত্র অসীম বিলের 

প্রাণম্বরূপ সেই জর্বরূপইসগন্ধম্পর্শশব্বঘন 
শ্রীমূঃতির প্রকাশ দেখেন; খাঁন প্রত্যেক চিন্তা, 
প্রত্যেক কাধ্যও প্রত্যেক ভাবের ভিতর দ্ধাহা 

যাহ! নেত্র পড়ে তাঁগ কৃষ্ণ স্ফুরে” এই ভাঁবে 
উপ“ন্ধি করেন, তিনিই বমনানন্দলাতে সক্ষম, 

কে আছে? 

প্রেম প্রাণাঁধিদেবীর সহজভাবে মগ্ন হইয়া প্রাণ 

* শ্রীরুষ্ণ বলিতেছেন ."হে রাঁধে ! তুমি তোঁমার পাঁদপল্লব আমার যন্তকে প্রদান করয়া 
কতার্থ কর।” এবং “হে রাধে! তুমি তোমার করুণ মান পরিত্যাগ কর।” €লখক। 



সব্ধ্ধর্মসমন্থয়। 

 অনসর্বস্ব দিয়। এই বিশ্বের সর্বব্য।পারে 
শ্রীসবাঁজের সেবাবাতীত অন্ত কিছুতেই জীবের 
"পরাণ পূর্ণ পরিত্ৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেনা, 
জীব যে প্ররুতিরাণীর সঙ্গে ভিন্নাভিম্নরূপে সেই 
পরপুরুষের পপ্রকাঁশক্ষেত্র ॥ রসে তাহ!র প্রকাঁশ 
রসে তীহার নৃত্য ও লীলাখেল। এবং রসেই 
সেই মহাপ্রণের মহাভাবে নিমগন! রস 
জীবের উপজীব্য এবং রসেই তাঁহার পরিপুর্তি; 
রূসব্যতীত্ত গাহার নিজের অস্তিত্বই সার্থকতা 
ল।ভ করিতে পারে না। রূপই স'ধন।, এবং 
রসই তাঁহার সাধ্য। রসের প্রতিষ্ঠ। আত্মত্যাগে, 
তাই আন্মত্যাগ প্রেম $-_ প্রেমের পৃ্থপর্দিণতি 
মহাভাঁবে ডুবিবার জন্য জীব অনাদিকাঁল হইতে 
আকুলিবিকুলি করিতেছে 

শ্রীত্রীনিত্যগোঁপ।লের রসসাঁধনা য় আম্মতৃপ্তির 
লেশ ও বিগ্যমাঁন থাকিবে না, থাকিবে কেবল 
কামগন্ধশূন্তা প্রেমানন্দমর শ্রশ্ীপিত্যতৃপ্তি । 
জ্ঞান ও প্রেম তাহার, কিন্ব। তিটিই?) এই 
জ্ঞান ও প্রেম যাহার ভিতর দিয় যতখানি 
আস্বাদন করিতে পাঁরিতেছেন তিনি তত 

মহাভাবের অধিকারী ; যিনি নিলের সর্ব 
লীলারসময়ের তৃপ্তির জন্য নিয়োজিত করিতে 

পারিয়াছেন তিনি ত সেই সর্বাত্বন্সপন-রসসায়রে 
স্নান করিয়। ধন্যা হইয়াছেন! তিনি প্রেমে 
নিজকে শ্রীনিত্যগৌপালের নিতাদানী বলিয়া! 
অভিমান করিতে পারিয়। কি না সৌভাগ্যলাঁভ 
করিয়াছেন? শ্রীনিত্যগোপালময়ী হ্ইন। 
তাঁহার জান ও প্রেম দিয়। তাহার সেবা কতই 
না মধুর। ইহা জগতে অতুলনীয় ॥ কিন্ত 
খিনি মহাঁভাবের উপ।সন| করিয়া আত্ম গ্রতিষ্ঠার 
জন্ঠ প্রকতিরাণীর সঙ্গে যুক্ত হইতে চান, ধিনি 

মহ।ভাবমম্নীর অনুগ! ন| হই! “অহুৎ' বুদ্ধি বঙ্জায় 
রাঁখিয়। তাহাকে সম্ভোগ করিতে ইচ্ছুক 
প্রেমের পথে পথিক হইয়া ঘিনি 
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শরীনিত্যসোপাদের রদলীলার : যন্ত্র শ্রীরাস- 
ক্রীড়াধিদেবীর আলিঙ্গনে নিজের পুরুষ্থ 
সিক্ধিলাঁভে চরিতার্থ হইতে অভিলাধী, যিনি 

প্রেমের পন্থনুবর্তী হইয়া শ্রীনিভ্গেপালের 
মাঁসনে ঠিজেকে বসাইতে চান ও তীহার রসের 

প্রচার না করিয়। প্রক্ৃতিরাণীর ভিতর দিরা 

নিদ্দেকে প্রচারিত দেখিতে চান, ভাহার মত 
ধতভ।গা আর কে আছে? রাবণ, একমাজ 

ীপ্রীর!ষচ'ন্দ্ররই প্রাণ প্রিয়তম! শ্রীশ্রীমী তাঁদেবীকে 
আত্মতৃপ্তিয অন্য ম্বীকা করিতে গিয়া বিনষ্ট 
হইয়াছিলেন। ত্রদ্ষণঃ হি প্রতিষ্ঠ।) অহং।” 
ব্রঙ্ষশত্তি। ভক্তিদেবী চিরদিন শ্রীনহগোপালের 
ব!ধাপুরণে সক্ষম ও লালসময়ী ৷ ভে'তৃত্বাভি- 

মানে মন্ত হইয়। নিজের প্রকৃতিস্বরূণ ভূলিয়। 
গিক্ক।, গিনি রাসবিঙগাপিনীর দাঁস্যভ।ব তুচ্ছ করিয়া 
রমণ হইবার অভিলাধী, শ্রীরাধারাণীকে 
বূমণীভাবে ভোগেচ্ছু বাঁয়াণের মত তাহাঁকে ব্লীব 
হইয়! থাকিতে হইবে । একমাত্র শ্রীনত্যগোপালই 
পর-পুরুঘ ; তাহার “অহ ই পিত্য অন্যযঘ় ও 
অক্ষম, আমদের “অহ ত তাহা “অহ, 

এবং প্রত্তিত্বমাত্র ! ধনমদ, ব্লমদ ও 

তোগতৃষ্ায় মত্ত শুস্তনিশুস্ত অখণ্ডরসবল্লতা সেই 
শীশ্রীশিবন্ররের হৃদয় ধিষ্ঠাঞীদেবী প্রীশ্রীহুর্গা- 
দেবীকে আপনার ভোগ্যা করিতে গিয়াই ত 
অন্ুুরাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি 
শ্রীভগবাঁনকে আম্মতৃপ্ডির বাসনায় ভজম। করেন 
তিনি কাঁমানলে জলিয়া পুড়িযা নীরসহদয় 
হইবেন সন্দেহ নাই; অর ধিনি আস্মরিক “অহং, 
ভুলিয়া! গিয়! শ্রানিত্যগোপ!লেকে নিজহ্বদয়ে ও 
জনব্যাপাবে' গ্রতিষঠীত দেখিতে চাঁন তিনি 

প্রেমে অমর হইয়। সেই রসময়ের রসলীলায় 
ডুবিবেন, ভা্িবেন ও রসতরঙ্গে নৃত্য করিবেন । 

নিত্যগোপ।াল ! প্রেমময় ! তুমি শ্রীমুথে 
আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ বুঝাইবার জন্ত 



৬৬ 

বলিয়াছিলে যে আমরা তোষারই বিকাশ। 

বাস্তবিক তুমিই একমাব্রণৎরমণ এবং আমরা 
তোমারই সেবায় জীবনমন দিয়! কৃতাঁখ হইব ; 
আমাদের 'অহংঃ ত তুমি, আমাঁদের প্রতিষ্ঠা 
ও ততুমি। তুমি আমাদের হৃদয়ে আসন 
বিস্তার করিয়া সর্বন্ত্িকে তোমার জান ও 
প্রেমেঃসন্রীবিত করতঃ আপনার কর, আঁমর! 
ষেন অন্তবে বাহিরে ভোমার মদনামাছনরূপের 
ঝলক দেখিয়। তোমার সেবায় ধন্য; হই; 
আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং+ ছাপাইয়। যেন তোমার 
পরিপুর্ণ'নন্দময় “অহং* এর প্রক!শ হয়; আমাদের 

সর্বেক্দ্িয় যেন তে!মার দ্বীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয় ও 
আমরা যেন তোমার কথ! বলিতে গিয়া, তোমার 

লীল! বর্ণনা! করিতে গিয়া! তোমার খবিমুদিসেবিত 
আননে নিজকে বসাইতে প্রয়াসী না হই।” 
“ভক্স হন্স পচে তব মাস্ট; । 
আন্সি আন্নাল্ে চলি প্রঙ্গাল্প। 
হো 1৮ বাঁসবিলাগি! কবে আমাদের : 
চিত্তবুত্তিগুলি তোমার সর্কেন্দ্রিমের লালস৷ 
মিটাইবাঁর জন্য রাসমগ্ুল রচন! কবিয়! তোমার 

চতুর্দিকে হাতে হত ধরিয়া সমন্বর়ভাবে ও 
একতানে ভোঁমার রসলীল!রঃগ[ন গাইতে গ!ইতে 
নৃত্য করিবে? প্রাণময় ! প্রাণে, বুদ্ধিতে ও 
অহহ্ক(রে ঠোমার জয় ঘোষিত হউক। আমনের 
বলিতে যা* কিছু আছে ত!” সবার ভিতর দিয়া 
তুমিই প্রকাশিত থেক। হে শুদ্ধসব্তন্ু ! 
আমরা যেন শিশ্মলস্চ্ছ হৃদয়-দর্পণে তোমার 
এ ভূবনভুলান শ্রীমূর্তি ধারণ করিয়৷ যুগললীলারস 
আস্বাদন করিতে পারি। অহৈতুক-প্রেমময় ! 
তুমি কবে তোমার গ্রাপপ্রিয়হ্কম আমাদের 
হদ্য়ে বিলাস করিয়া নিজে আত্মানন্দে * 

* শ্রীভগবান সর্বদাই আত্মপ্রেমে থাকেন। 

সার্থক] কি? 

| | বাসন ক'রয়াছ। 

জে।প্ীনিত্যধন্ধ বা 

ডুববে ও জগতকে তোমার প্রেম 

লহরীতে নাচাইবে? ,পর'ণবন্ধু! আমাদের 
তুমই সব, তুমি নিজ প্রেমে আমাদের এ 
রাঙ্গারণে স্থান দিয়াছ, তোমার এব বাঙ্গাচরণ 
বাতীত আমাদের অন্ত সম্বল নাই। “নাস্ত- 
বহির্দি হারস্তপসা ততঃ কিম” 1 যদি অন্তরে 
বাহিরে তোমার প্রেমরূপ ধরিতে না পারিলাম, 

যদি তোমার রসলমুদ্দে তন্থুমন ঢাপিয়া 

নিত্যকাঁলেব জন্য তোমার না হইল'ম রসসাগর ! 
তবে ত তোমার সেবা পূর্ণভাবে হইল ন!। 
অ:মাদ্বের সকল তোমার, তুমি নিজে জ্ঞানানন্ন 
স্বরূপ আমাদের ভিতর শিয়া আন্বাদন করিতে 
চাহৃতেছ ইহ। আমি প্রাণে প্রাণে বুঝিরাছি 
তাই আঙ্গ আমাদিগকে তোমার লীলা বর্ণনে 

৷ প্রণোদিত কহিতেছই। তুমি আমাদের কর্তৃত্বের 
মূলে থাকিয়! ইঙ্গিত করিতেছ আবার শ্রোতারূপে 

৷ তুমি ভোমারই জন।নন্দ আম্বাণন করিতে 

জ্ঞানানন্দামুতরস আমাদের 

মুখ দিয় পান করিতে কেন তোমার এত 
লোভ? উচ্ছিষ্ঠ কেন তোমার এত আদর! 
ছিঃ ঠাকুর! একি তোমার সাক্ষে? আমরাত 
তোমার দাসী, তুমি বে আমাদের পরাণবন্ধু, 

আমাদের কি এমন কৰিয়! সে'হাগে সোহ।গিনী 
কর! তোমার মানার 8 চরণধুলিকে তোমা 

শ্রীমঙ্গে চন্দনবৎ লেগন করা কি তোমার বড় 
গৌরবের বিষয়? ছিঃ, এতে যে লোকসমাঁজে 
তুমি চিরনিন্দণীয় হইয়া থাকিবে! তুমি 
পরাঁখক্তির হদয়!নন্দ। আমরা ৩ তোমার 

দাঁসীবও যোগ্য! নই তা'তে কি আমাদের 
নিষ্। তোমার €ত খেলা শোভা পায়? 
বুঝিয়াছি, তুমি প্রেমময়, তোমার বক্রকুটিল 

সর্বদাই আত্মানন্দ সম্ভোগ করেন । [নিঃ সং। ] 
পূ ই. তগবীন ষাঁদ তংমীছের শতকে বাহিরে গুকাশিত না হইলেন তবে বঠোর 

সর্বধন্দের লক্ষ্য এবমাত্র তিনি। 
তপন্ভার 

লেখক 1 



সর্বধন্মনমন্থয় | 

, প্রেমে প্রেমহীনা অনাধিনীকেও প্রেমালঙ্কারে 

সর্বাঙগ ভূষিত করিয়! হৃদয়ের রাণী করিবার 
অভিলাষী হইগাঁছ। বলিহাবি যাঁই তোমার 
৫্মের বিচি গতি ! হিয়ার মাণিক | তুমি 
যে বসবাঁজরূপে আমাদের হৃদয়ে চিরবিবাঁজিত 

আছ, সেই মনোমোহন রূপ যেন আমরা 
ধরিতে, ছুইতে ও সেব। করিতে পারি। 

পদ্মপল।শলোচন”! আশীর্বাদ কর যেন তোমার 

খ্ী বক্তোৎপলদলবগুনচরণ সেবনে কৃঙার্থ হই, 
তোমার সেব! ব্যতীত যেন অন্তাভিলাঁঙ মনেও 
স্থান না পায়, আমরা যেন তোমার প্রেমের 
মধুরিম! প্রাণে প্রাণে আ'দ্বাদন করিয়া সর্কাস্থ 

দিয়! শ্রীত্রীনিত্যপুজাগ আঁধকারী হইতে পাবি) 
অহঙ্কার, অভিমান ও পুরুষধুদ্ধি যেন আন্ব- 

বলিদানে গ্রত্রিবাদী না হয়। দোহাই 
নিতাগোৌপাল। আমাদের তুমিই সব। “নাহ, 
নাহ, তু তুঁছ।” জয় নিত্যগোঁপাঁ, জয় 
গ্রাথগোপাল, বাক্যে ভোমার জয়, পাণিপাদে | 

উপস্থ-পায়ুতে তোমারই জয়, | তোমার জয়, 

চক্ষ-কর্ণ-নাপিক! জিহবা-ত্বকে তোমার 

৬৭ 

হাবডূবু খাইব ও তোমার ব্বাদরে আঁদরিণী 
হইব? চন্লাচরবিশ্বের সর্বভাবেই তোমার 
শ্রীমুখপন্মের মাধুর্য দেখিয়া কবে তোমার 
লীলাঁকৈবল্যের সাথী হইব? ক্রীড়াময়! 
নটবর ! সবই যে তোঁমার রসলীলাঁর লাগি? 
অপুর্বসাঁজে নিজ অঙ্গ সাজাইয়া তোমার 
অঙ্গনা-বেশে দাড়াইয়। আছে, ভেদাভেদ, শ্লীগ 
অঙ্গীল পাপপুণ্য, এমন কি সর্ববিধদ্ন্দেই 
যে একমাত্র তোঁমীরই রসলীলা ব্যক্ত ইহা 
আমাকে প্রত্যক্ষ দর্শন কবে করাইবে? বধু! 
তুমি তোম!র বিশ্বপ্র'ণাকষাঁ প্রেমের উচ্ছাস 
আমাদিগকে পরাভন করিয়াছ। অবিশ্বানী 
প্রাণও এত পাইস।ও ঠোমার সবঙ্গ স্বাভাঁবক 
প্রেমে নিমজ্জিত হইয়া তোমাকে আপনার 
বুঝিয়া নিজকে উৎসর্গ করিতে সাহসী হইলনা । 
সআহং এর প্রতি তাহার কত মায়া! হে 

চিরমন্দর ! তোমার সরলব্যবহাঁর দেখিয়া 
তোমার কাঁছে কে!ন বাপন! নিয়া উশস্থিত 
হইবার কথ! মনে হইলেও লজ্জা আিয়মধণ 

জন, হই; আমাদের চাঁহিব!র, বলিঝার ও জানিবার 
রূপ-রূদ-গন্ধম্পর্শম্শব্দে তোমারই জয়,আমার মন- | কিছুই নাই কেণল এইমার জানি তুমি আমদের 

বুদ্ধি-অহম্কারে তোমারই জয়, ! গোপাল! ও আমর তোমার । ধন্য তুমি, ধন্য তোমার 
কবে আমর! তোমাঁকে হাদয়ে ধরিয়া তোমার রূদলীলা ! শীশ্রানিত্যগোপালাপ্ণমন্ত । 

স্বভাঁব-ললিত হাস্ত নিবীক্ষণকরতঃ ভোমার প্রেমে শ্রীশরৎকুমার ঘোষ। 

ভ্রীীগৌরাঙ্গবিধু-য়তি । 

ঈীউ্রীনিত্যপছে | 
হি (রি. 

“কোন$ কোনও ভাগ্যব।ন দোখবারে পায়। 

হে আমার জীবন সম্বল! তুমি কোথায় | 
ংসার-মরীচিকায় আমাকে ফেলিয়া! তোমার 

| প্রসন্ন শ্রীমুখ কোথায় লুকা'লে? তোমার 
লুকাইয়াছ! তোমায় ছেড়ে জীবন ধারণ । ূ ৷ অদ্শনে আমার সকলই গিয়াছে । আমর 

কেবল বিড়মবন! মাত্র। আমার সকল নুখ ও উগ্ভম, সাহদ ও কর্তব্য নিষ্ঠ। কিছুই নাই। 
শাস্তির আলয় তুমি । এই উত্তপ্ত বালুকামম তোমায় ছাড়িয়া! দগ্ধ উদর পোষণ করিম! এই 



৬৮ 

দ্বেহ ভার যে এখনও বহন করিতে হইতেছে 
ইহা অপেক্ষা আর দুবদৃষ্ট কি হইতে পারে? 
আর কাহার নিকট প্রাণ জুড়ান কথা শুনিব? 
কে বিপদে অভয় দিবে? কে শোক তাপে 
শাস্তি দিবে? হে অনাথশরণ ! তোম!র 
বিরহে আমার অনেক সময় ভ্রমময়ী দশ! 
উপস্থিত হয়। কি উপায় করি? আমার 
মনঃ-ভরীতে তুমিই বর্ণধাঁর। উত্তালতরঙগ 
সমাকুল ভাবে কাঁগীরীবিহীন মন:-হরী 
আরকি রক্ষা পায়? আবার এ নৌকায় 

ছয়ট| দ্য উঠিমা পড়িয়ছে। ভয়ে, ভজনস্সাধন 

চুইটা দুর্বল দাড়ী পলায়ণ করিয়াছে । এইবার 
বুঝি নৌকা ডুবে ; আমর সকল আশা! সকল 
অভিল'ষ ভাসিয়া যায়। কালজ্রে!তে না জানি 

কোথায় চলিয় যাঁয় ! 
হে প্রাণরমণ! তৌমাঁর দয়ার অস্ত 

নাই। তুমি দয়া করিবার সময় পাত্রাপাত্র 
বিচার কর নাই । নতুবা! আমার স্তাঁর অপাত্র 
তোম।র দয়া কিরূপে পাইবে? হে অহেতুক 

কপাসিক্ষো! ভোঁমার দয়ার বথ। শ্ররণ করিলে 
আঁমি আত্মহীর। হইয়! যাই। এ জীবনে 
তোমার মধুর কীর্তন, শ্রীসংকীর্তন ম।ঝে তোমার 
অনুপম নর্ভন আর শুনিতে ও দেখিতে পাইব 
না। সেদিন ভোমাঁর তিরোধানবার্তী অখনি 

গাঁতের স্াঁয় আমকে জীবন্মত করিল, সে দিনু 
কি বিষম দুর্দিন । সেই বিষম আঘাতে এখনও 
ধে ধৈর্য অবলম্বন করিয়। আছি সে কেবল 
আমি পাপিয়ান বলিয়া । | 

আমরা অনাথ হলাম এত 1দনে। 

প্রাণের প্রাণ'জ্ঞান।ণন্দ নাথ (বিনে ॥ 
ফে আরঃক।দিবে পদ্ধতি দেখিয়।। 
চবণদানে ভুড়াইবে হিয়া, 
হরিনাম সুধা যাঁচিয়। যাঁচিয়া । 

বিলাবে পাতকী দীনে ॥ 

. পপি পপ শপ 

সপ ০ সপ 

] 
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সংকীর্তন মাঝে আর কে নাঁচিবে। 
হরি হবি বলি হুবাঁহু ভুঁলিবে, 

 প্রেমানন্দে কি আর ভকত মাতিবে। 

হৃদয় রতন বিনে ॥ 

কোথায় ষাইলে পাইব তাঁহীরে, 
অগ্তরের ধন লুকা'ল অন্তরে? 

কাঙ্গাল ম।ধব কাদিছে কাতরে। 

কে'রাথে ছুর্দিনে ॥ 
হে নয়নের মণি! তোমার 

আমি ভূবন 'অন্ধকার দেখিতেছি। 
আর কতকাল আধারে থাকিব? আমার 
হৃদয় আলে। কর। শুনিয়াছি ভাগ্যবান ভক্তের 

নিকট তোমার নিত্য গ্রকাখ। যাহার! ভাগ্যবান 

তাহার তোমাকে দেখিতে পান। আমাকে 
“দেখার মত” ড'ক শিখাও, না হয় দয়! করে 

দেখা দাও । প্রভে! ছুইএর একট। কর। 
তোমার বিরহরূপ কাল-ভূজঙ্গের বিষজালা 
আমি আর সহ করিতে পারিতেছি না। 

“আমায় শমন-দমন নিলে বচি। 
না! হম শমন নিলে তাও বচি ॥ 
আমি নিলে ঝ।চি মলে বাঁচি। 
না হয় ছুএর একাদক হলে বাঁচি ॥" 
হে অগতির গতি ! আজি এ বিষাদের 

মধ্যেও কি জানি কেন আননের মহ আলোক 
দেখিতে পাইতেছি ! আঙ্জি ভোঁমার অস্তরল. 
ভক্তগণের সমবেত চেষ্টায় *শ্রীন্রীানত্যধর্ম” 
দর্শন দিয়াছেন। আজি মনের ছুঃখ উঘাবিয়া 
প্রকাশ করিবার ও সহানুভূতি পাইবার স্থল 
মিলিল। শ্রীন্রীনিত্যধর্দের জয় হউক | লালাময় 
তমার নামের জয় হউক !! তোমার ভক্তের 
জয় হউক !!! 

: ভক্তকপাভিক্ষু শ্রীঅিনীকুমার বন, 
বেরি :' 

অদশনে 

দয়াল ! 



গর্বৰধন্মন মন্য় 

বাজনা । 

সখ! ! 

তোমারে লইয়া, আঁধার নিবিড়, 
বিপিনও আমার ভাঁল। 

নাহি চাহি আম, রম্য হুমণ্য গেছে, 
প্রদীপ্ত বিছ্যুৎ-আ'লে । 

পাই যদি তোমা, হে হদয়-নাথ ! 

 ইন্ত্রত্ব তুচ্ছ করি ;-- 
মৃহিম।য় তব, আখির পলকে, 

কৌটী কোটী ইন্দ্র গড়ি। 
তুচ্ছ সে ব্রহ্গত্বঃ যোগি-ধষিগণ 

গ্রলুদ্ধ যাহার তরে; 

পাইলে তৌমীরে, বাঁসনা-অননে 
কে আর পুড়িয়া মরে? 

পাইতে তোমারে যদ্দি হে সততঃ 
আকুল বাসনা জাগে; 

বল তবে নাথ! . কোন্ হতভাগা, 

দরশ তোমার ম'গে? 

ব্রন্মাণ্ড ব্য।পিয়াঃ রহিয়াছে তৰ 
বিশীল প্রেমের ঝাঁজ্য ; 

হন 

তে £/ 

সকলের স্থান, হয় সেথা, নাথ ! 

শুধু বুঝি স্বামি ত্যাজ্য ? 
সামীপা, সাধুজা, মোক্ষ বা নির্বাণ, 

কিছু নাহি চাহি আমি! 
শুধু এস নাথ! বিনোদ্দি়! বেশে 

হৃদয়ে, হৃদয়-স্বামি ! 
এ পাঁপ-পস্কিল, হাদে যদি হয়, 

অসম্ভব তন আসা; 
তবে, নাহি কাঁজ আসি”, প্রেমবিন্দু দানে, 

পূর্ণ কর মম আশ। 
ঘ্াঁও, ভেঙে দাও এমায়ার খেলা, 

কতকাল খেলিয়াছি ; 

খোভিত হুইয়।, তোমার খেলায়, 

তোমারেই ভূলিয়ছি | 
ক্রেম।গত নাথ ! বিপথে চলিয়া, 

আিয়াছি বু দুরে; 
শ্রস্ত ক্লান্ত মন, তাপিত পরাণ, 

মক্ুভূমে ঘুরে ঘুবে। 
নিরাশ আধারে, অবসাদে আজ, 

পড়িয়াছে ভোম। মনে; 
ডেকে লও-্্নাথ ! ডেকে লও কাছেঃ 

এ তাপিত মু জনে। 
জীউপেন্্রনাথ পাঁল। 

প্রথম পরিচ্ছেদ । 
ধশ্ম শব্দটি সংস্কৃত “৮” ধাতু হইতে উৎপন্ন ৷ ভবনাগর*্পতন হইতে বক্ষ! করে, যাহাতে 

হ্য়াছে। ধূ, অর্থে ধারণ কর।। ম্ুৃতরাং | জীবের অধোগতি নিবৃত্ত করে তাঁহাই প্ধর্ম !” 
এই শব্দটির আভিধানিক অর্থ বিচার করিলে 
উহাতে ইহাই বুঝায় যে, যাহাতে জীবগণকে . 

, আবার "ধর্ম অর্থে গুণ। প্রত্যেক বস্তরই 
এক এক বিশেষ গুণ থাঁকে। শ্রীভগবাঁনে 
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ভর্তি, জীবের গ্রকৃতি-সিদ্ধ গুণ বা ধর্ম। 
তাঠার আদেশ পালন জীবের একম।ত্র 
কর্তব্য । এই:উভয় অর্থেই উক্ত শবটি সকল 
দেশে গ্রাযুক্ত হইয়া আসিতেছে । এক্ষণে 
দেখ। যাঁউক এমন কোন মহামুল্য দ্রব্য আছে 

কিনাযন্থার। জীবের অঃপতন নিবৃত্ত হইয়া 
আম্ম!র উদ্ধারস|ধিত হয়। 

ধশ্ম-জগতে মহাপুরুষ-নামধেয় যত যত 

মহাত্মা! জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ছের স্থাপন।বা হংস্ক র 
করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহারা সঞ্চলেই 

একবাক্যে বলিয়াছেন, শ্রীভগবানের উপাসনাই 
জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায়। অজ্ঞান- 
তমসাচ্ছন্ন অহঙ্কারী কতকগুলি জীৰ আছেন 

তহ!র। শ্রীভগনানের উপাসনা-পদ্ধতি স্বীকার 
কর! দুরে থাকুক ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্যন্ত উঠা 
দিতে চাহেন। যাঁদও এ সকল লোকের 

সহিত এতদ্বিষযয়ে আলোচনা করিয়া অমূল্য 
সময়ের অপচয় কর! ধাশ্মিকগণ আবশ্টক মনে 
করেন না তথাপি সর্তমান ত।মসযুগে তই 

, সকল লোকের সংখ্য| বড় কম নহে বলিষা এবং 

তাহাদের দারা সময়ে সময়ে সরলবিশ্বাঁসী 
ধর্মপ্রাণ অনেক ভক্ত ভ্বদয়ে কঠিন আংঘাত 
গ্রদত হয় বলিয়! তাহাদের সঙ্গে এস্থলে ঢু 
একটি কথা কহিতে ইচ্ছা হইতেছে। 

শিক্ষামদে উন্মত্ত জীবগণ “ধর্ম” বিশ্বাস 
করুন বা না করুন বোধ হয় সকলেই 
স্বীক:ওর করিবেন যে বর্তমান কালের হইংগাঁজ 
গ্রভৃতি কয়েকটি জাতি সাংসারিক ও সাঁম।জিক 
চরম (?) উৎকর্ষ সাধন করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত 
করিরাছেন। বর্তমান্যুগে উন্নতি'ব্ষিয়ে 

তাহারাই আদর্শ পুরুষ! সেই মুসভ্য ইংরাজ 
প্রভৃতি.জাতিগণের প্রধান গ্রধান মনীষিদিগের 
বিচার প্রণালী দ্বারা ইহাই সিদ্ধান্ত কর! 
হইয়াছে.যে, যিনি যে বিষয়ে বিশ্ষে শুপক্ষ 

পপ পপ 
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(11১67) সেই বিষিয়ে পরামর্শ লইতে হইলে 
ষঠাহারই মত লওয়। উচিত ও সেই উপদেশই 
প্রকত উপদেশ। যধ। চিকিৎদা-বিষয়ে 
পরামর্শ লইতে হইলে ডাঁক্ারের নিকট ; আইন 
[বময়ে উকীলের নিকট পরামর্শ লওয়াই সঙ্গত 
ও একা স্ত বিধেয়। এই নির্ভন্ণীলতা ব্যতীত 
কোন ব্যক্তিই প্রকৃত তথ্যে উপনীত হইতে 
পরেন না। বিচারা'লয়ে বিচারকলে,--চিকিৎস। 

বিশারদঃযা্দ খুনকে খুন ন| বলেন, বিচ!ন্পতি 
তাহাই বিশ্বীস, করিতে বাধ্য। এই অদ্ভূত 
নির্ভরশুলতা না থাঁকিলে ইংরাজ-জাঠি এন 
শ্রশৃঙ্খলতায় রাঁজ্য পরিচালন! করিতে পারিতেন 

কিন] সন্দেহ। ইহা হইতে সত্যই বুঝিতে পার 
যায় যে, যদি উন্নতি করিতে চাও তবে নিজে 
সর্বজ্ঞ ন। হইয়া বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেষ 
বিশ্ষেজ্জের বাক্যে বিশ্বাস করিতে অভ্যাস কর। 

ভাঁই ধর্ম-বিমুণ তার্কিক! বল দেখি, 
বিশ্ববিদ্ভালয়ের উপাধি অর্জনে ষত পরিশ্রম 
ও যদ্ব করিয়াছ ঈশ্বর-তজ জাঁনিবাণ ভন্য তাহার 

কত অংশের অংশ পরিশ্রম করিধাছ? ঈশ্বর 
শাঁছেন কিনা? ধশ্মকি? জানবার জন্যঃ 

বুঝবার:জন্ত কি উপায় অবলন্গন ক'রয়াছ? 
যাদ প্রকৃত কথ। বলল তবে বোধ হর উত্তরে 

বল্তেহইবে "কিছুই করি নাই।” অথচ 
মহাবিজের স্তর কত যুক্তি-তর্ক বারা ধণ্ম উড়াইয়। 
দিতে চাঁও, ঈশ্বর উড়াইয়। দিতে চাঁও। 
ওকালতি পাস করিয়া চিকিৎসক নাম লইতে 
যাওয়। কি সঙ্গত? আর এ দেখ বেদব্যাস 
বশিষ্ঠ প্রভৃতি আঁন্যখধিগণ। যীশু-লুখার-মহত্মদ 
প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ) বুদ্ধ-চৈতন্ত প্রভৃতি 
অবতারগণ মকলে সমস্বরে ঈথর বিষয়ে ধর্ম 
বিষয়ে কি বলিতেছেন শুন। ঈদ্বরের জন্য ধর্শের 
জন্য মনগ্রণ ও এছ উৎসর্গ করিয়। কি 
উপলব্ধি করিয়াছেন দেখ ! | 



আমাদের বে|ধ হয় বিবেকশল ব্যক্তি 
মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে পা্থব ধনঃ মান, 
রশবর্থযে স্থান অধিকার করিলেও ধর্ম-জগতের 
পরামর্শ দিবার আমি কেহই নহি। ধ্শারাঁজ্যে 
আমি পঞ্চমবর্ধীয় শিশু বাতীত কিছুই নহি। 
যদি ধন্মতত্ব জানিতে চাঁও তথে ধর্মবাজ্যে 
বাঁহাবা]ুম্হাপুরুষ বলিয! খ্যাতিলাঁভ করিয়াছেন 
বা করিতেছেন, তীহাদেরই পরামর্শ গ্রহণ 
কর। ভাষতব প্রভৃতির সম্যক আলোচন। 

করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পার! মাঁ় যে জগতের 
সমস্ত মাঁনবই এককালে এক পরিবারভুক্ত 
ছিল। ইংরাঁজী ভাষার মাতা -পিত।-ছুহিতা 
প্রভৃতি অসংখ্য শব্দের সহিত ভারতীয় 
আর্ধ;/গণের ভাষার অতি ঘনিষ্ট সাদৃশ্ট আছে। 
এইরূপ পারস্ত ও ভারব দেশীয় ভাষার 
শব্ও'উক্ত. ভারতীয় আর্্যগণের ভাষার 
অবিকল সংদৃষ্য দেখা যায় (১)। অতএব 
ধখন নিঃসন্দেহে বুঝা! যাইতেছে যে এই 
সমগ্র মানবজাতি অতি পুরাঁকালে একই 
পিভা-মাতাব একই পরিব!রভূক্ত ছিল তখন 
এই বুদ্ধি বৃত্তি বিবাদের চরম উতৎ্কধের দিনে 
আবার কি সমগ্র মানবজাতির এক পরিবার 
ভুক্ত হইবার আশ] করা যাঁয় না? জগতের 

এই আুখের দ্বিনের উদয় হইলে, ভ্র।তৃগ্রেমের 
সাধন করিলে বোধ হয় ধরাধাম স্বর্গতুল্য হইয়। 
উঠিবে। তাহা হইলে বে।ধ হয় মানব-্গং 
উচ্চ নীচ প্রভৃতি জ।ত্যভিমান ভুলিয়! গিয়া 
পরম্পরে এক পিতা-মাতার সম্ত।ন বলিয়৷ প্রাণ 
খুলিয়া আবিঙ্গন করিয়া জীবন সার্থক করিতে 
পাঁরিবে। 
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. সাধন। পরিলক্ষিত হয়। 

৪১ 

ভাঙা হইলে সাখান্ স্বার্থ-সিদ্ধির' খড় কাধ, 

নরহত্যা প্রভৃতি ঘোরপ!প কাঁধ্য জগৎ হইতে 
পলায়ন করিবে। কিন্তু তাহ! জসম্ভব| আসন 
বুঝি এই অবিষ্ভা-পরিণত-ধামে এই শর্গ-ুখ 
আকাশ-কুন্ুম সদৃশ । কিন্ত তথাপি সংহিঘয়েন 
সংকষ্লাও পুণ্যগ্রদ, এই হেতুতে উক্ত বিহযয়েক 
কিছু আলে।উন! করিতে বৃত্তি হইতেছে ! 

আমর! বেশ. লক্ষ্য করিয়াছি যে একু 
ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্ম ভ্রাতাদিগের মধ্যে যে 
অপাঁর্থব প্রীতি ও সৌইহাদর্য দেখ! যায়, 
রাজনীতি সমাঞ্জনীতি গ্রভৃতি আলোচনাদ জন 
গঠিহ সম্প্রদায়ের মধ্যে সে বিমল আঁননোর 
লেশ মাত্রও সম্ভব নহে) পার্থিব বিষ বিগ 
সুখদানে অক্ষম । | 

আমরা এ স্থলে দেখিব জগতের সমস্ত 
মানবের কোন সাধারণ ধর্শ[বলঙ্বনে পরম্পর 
গ্রেম।লিঙগনে বচ্ৃ হইয়া সেই পরম জনক বাঁ 
পরম! জননীর আর।ধন। করিতে পায়া অসগুৰ 
কি না। 

জগতে অসংখ্য উপধন্ম বর্ধমান জাছে। 
কিন্তু সেগুলি জগতের প্রধান প্রবান ধশ্বে 
অন্তনিবিষ্ট। বর্তদান জগতে হিন্দুমুসলমান 
খৃষ্টান এই তিন প্রধান ধর্ম বিস্তমান। বৌদ্ধ 
ধর বর্তমানে কিছু ম্বতগ্রভাব ধারণ কৰিলেও 
মূলে ইহ। হিন্দু ধর্ঘম। সাম্প্রদায়িক লংকীর্ণতা 
গুলি পরিহার করিয়। আমর| দেখিষ উক্ত কয়েকটি 
প্রধান ধর্মের মুখে কোনও পার্থক্য আছে কি 
না। এবং উক্ত কয়েকটি ধর্শে কি কি 

তা'রপর সাধ্রদাতিক 

সংফীর্ণতাঁর উদ্দেশ্য কি তাঁহারও ব্যাখ্। এবং 
মীমাংসা! করিবার ইচ্ছা রহিগী। সাধন. 

ভাঁবই বর্মান যুগের নির্দিষ্ট ধর্দ্দ বলিয়া বোধ 
হইডেছে। এইফাচপ সম্প্রতি যে যে মহান 



জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ত/হারা সকলেই “সর্ব 

সমযয়ের'ই পক্ষপাতী । সুতরাং স্পষ্টই বোধ 

হইতেছে বর্তমনি কাঁে পসর্বাধণ্ম .সমন্বয়'ই, 
লিত ধর্ম হইবে । এবং উহ! প্রচাঁয়ের জন্তাই 

ৃ ৮ হয় প্রভৃতশক্তিসম্পন্ন মহাত্মাগণ এমন 
কি কেছ কেহ বলেন পূর্ণব্রন্ধ গ্রীভগবাঁন 
ছদ্মধেশে জন্মগ্রহণ করিয়া জগত্বাঁপীর পরম 

: সৌভাগ্যের উদয় করিয়া দিয়াছেন! 
*. আমর! কোন ধর্ম বিশেষের নিন্দা করিতে 
আঁদৌ ইচ্ছ! করি না । জগতের প্রধান প্রধান 
ধশ্বগুলির কি মত ভাহারই যথাযথ উল্লেখ ও 
বিরোধীস্কান গুলির সাধ্যমত আঁবশ্তাকীয় 

সীমাৎস! প্রীপ্রীজানানন্দ দেবের মতাঁনুসাঁরে 
গ্রকীশচুকরিব। 

ভ্ীশ্রীরামকষ্ণ পরমহংস 
ঈশ্বরকে যে চাঁয় সে পায়। 
ও বলিতেছেন “চাও পাইবে» প্বারে আঘাত 

কর ছার; খুলিবেশ (51016 92] 09 
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উপদেশটি বড়ই মধুর ও্সবিশেষ উপকারী । 
ধাস্তবিকই ::.যে যাহা জানিতে না চায় সে 
তাহ! জাঁনিবে কিরূপে 1 বিগ্ভালয়ে না গেলে 

লেখাপড়া হইবে কিরপে? আগ্রহ কই? 
চেষ্টা কই ? জলের অভাব আছে কি? পিপাসা 
কই? পুষ্জনীয় ভক্তবর শিশিরবাবুরও সেই 
অনুভূতি-“যেইমত্র গুণ ব্যাকুল হয়েছে 
( শ্ভগবান) আছে আছে ভাব অমনি 
হয়েছে” ।' পরমহংসদেব বলিতেন, “জলে 

ভুবিলে যেমন প্রাণটা! আকুলি ব্যাকুলি করে 
জরভগবাঁনের জন্ত যখন গ্রাণ সেইরূপ ব্যাকুল 

+হইবে তখন শ্রীভগব।ন লাভ হইবে” । এখন 
 খুঝিয়া দেখ ভাই শুষ্ক তার্কিক! ভগবানের 

জন্ত প্রাণে কি ব্যাকুলত! হয়েছে? 

খুধর্দাবল্বী . আমেরিকাবাসী একজন 

দেব বলিতেন 

আঁবার ষীনুধ্রী্ট 

দক্্রীস্ীনিত্যধর্্া” বা 

বিখ্যাত ধর্মযাজক * প্রথম বয়সে নাস্তিক, 
ছিলেন, ঈশ্বর মাঁনিতেন না, ধর্ম মানিতেন ন। 
কিন্ত তিনি অতিশয় সচচরিঘ্র ছিলেন এবং 
জগতের মঙ্গলের জন্য অন্তরের সত চেষ্টা 
করিতেন। ্রীভগবানের চিহ্বিত দাসগুলি 

জগতের যে অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ করুন না, যে 
অবস্থাতেই জীষন অতিবাহিত করিতে থাকুন 
ন| কেন, সময় উপস্থিত হইবাঁমাত্র ভ্রীভগবাঁন 
তাহাদের কেশাকর্ষণপূর্বক নিজের কোলে 

টানিয়া লন। * এই মহাত্মারও সময় উপস্থিত । 
ইহার প্রাণ অশাস্তিপূণ হইয়! উঠিল। পার্থিব 
মান, সন্ত্রম, ধন, এঙ্র্ষ্যে। সেই অমূল্য শাস্তি- 
ধনের অভাব পুরণ করিতে পারিল না। প্রাণ 
যেন সর্বদাই কি চাঁয়। এ দিকে ঈশ্বর নাই, ধর্ম 
নাই এই অজ্ঞানমোঁহিত সংকারে তাহার প্রাণে 
বিষম জলা হইয়া উঠিল । পরলোক নাই 7৮ 
তবে মৃত্যুর পর কোন জগতে স্বন্ম জনিত 

শান্তি সম্ভেগ করিবেন? ঈশ্বর নাই তবে 
কে কর্মফল দ।তা হইবে 2 ধর্ম নাই;-তবে 
পাপ-পুণ্যের পার্থক্য কি? পুণ্য কার্য্ের, 
জগতের মঙ্গল কার্ষ্েরই বা আবশ্যকতা কি? 
ইত্য।দি উদ্বেগে তাহার প্রাণে ভীষণ অসহা 
জাল। উপস্থিত হইল। জীবন ভার অপহা 
বলিয়া! বোধ হইল। স্ংকল্প করিলেন মৃত্যুর 
আলিঙ্গন লাঁভ করিয়া এই “অস্থিত পঞ্চকের” . 
জঅসহ যন্ত্রণার হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন । 
পিস্তল প্রস্তুত হইল, কদেশে সংলগ্ন হইল, 
'একবাঁর দুবার তিন বাঁর কিন্ত সাধ্য কি? 
“্বাখে কৃষ্ণ মারে কে”। ভিন বারই ব্যর্থ 
হইলপ। সাহেবের প্রাণে গ্রার্থন! ছিল,ণ্যদি ঈশ্বর 
সভ্য হও, ঈশ্বর থাক, ধর্ম থাকে, তবে এইবার 
আমাকে বক্ষা কর।” ধন সাহ্বে! ধন্ত 

ভোমাঁর*পিপাঁস। ! এইরূপ পিপাসা হইলেই 
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তো! ছিমান্দ্রিশিখরের তুষার গিশিত| পুতসলিলা 
গার লিগ্ধবারি, পান উৎকট পিপাঁসাঁর 

চিরশাস্তি হইবার সুত্রপাঁত হয়। আর ধন্য 
দয়ার নিধি লীলাময় প্রীভগবান ! তোমার এত 

দয়া ন| হইলে£কি তোমার ভক্তগণ সংসারের 
অতুল শরশবরধ্য-সন্তোগ, অগ্সরাঁনিন্দিত-ব্ধ সব হী- 
পূর্ণযুবতীসঙ্গ গুভূতি ব্ষিবৎ পরিত্যাগ করিয়া 

ছিন্নকম্থাপরিছিত হীনতম ভিক্ষান্জীবী হইয়া 
তোমার শ্রীপাদপন্মের মকরন্দলাভে লাঁলায়িত 
হয়? সাহেবের মরা হইল না, প্রাণ কীদিয়া 

উঠিল। কি অডূত! আঁকাশপটে স্বর্ণ অক্ষরে | 
লিখিত বাইবেলের একটি উপদেশ সাহেবের 
চক্ষের সনুখে উপস্থিত। শরীর শিহরিয়া 

উঠিল। সাহেব পিস্তল ফেলিয়! দিয়া মন্থমুদ্ধের 
যাঁর কিয়ৎক্ষণ মুক ও জড়ব হইয়! রহিশ্নে। 

হজ্ঞ। লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের নূতন 

জীবন লাভ হইল । তাহার বুঝি “পীক্ষা- 
সংস্কার” হইল। ধন্য জগদীশ ! ধন্ত তোম।র 
দয়া! বাইবেলে সাহেবের রুচি হইল। প্রাণে 
যেন "আছে আছে” ভাবের সঞ্চার হইল । 
সাহেব প্রার্থনা আরম্ভ করিলেন । বিশ্বাসরূপ 

অমূল্য বীজ সাহেবের হৃদয়ক্রেত্রে প্রথম রোগিত | 
হইল! বীজ অস্কুরিত হইল । শ্রীভগবানের 
কপাবারিসিঞ্চনে অঙ্কুর হইতে অনস্ত-শাখা- 
প্রশাখা-সম্বলিতা ভক্তি-লহাঁর বিকাঁশ হইল। 
বাইবের পুস্তক সাহেবের কণ্ঠ-ভূষণ হুইল। 
ধর্ম লইয়া সাহেব উন্মত্ত । বর্তমানে কোন 
কেন পময়ে দশ সহত্র শ্রোতা সাহেবের ধশ্ম- 

কথ শ্রবণে উদ্গ্রীব। ভাই নান্তিক! ইহা 
অপেক্ষ। দয় জগতে আর কি হইতে 

পারে? নাস্তিক, তুমি যদি যথার্থ বুঝিতে চাও, 
জানিতে চাও, এই বিশাল ব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত। 
কেহ আছেন কি না, বুঝিবাঁর জঙ্ক যদি প্রাণ 
ব্যাকুল হইয়া! থাকে, তবে প্র সাহেবের শিক্ষা 

৪8৩ 

গ্রহণ কর। নির্জন স্থানে গৃহের দ্বার 
করিয়। কাতর: গ্রাণে "ঈহ! বলিয়া! গ্রার্থনা কর, . 
"অনন্ত ব্রন্মাগ্ডের সৃষ্টিকর্তা, এই জীব-জগতের 
ভর্তা ঘদি কেহ থাক, তবে দয়া! করিয়া আমার 

হৃদয়ে বিশ্বাস দাও, ভক্তি দাও। তোমার চরণে 
আস্মসমর্পণ করিয়। মানব জীবনের সার্থকতা 
সম্পাদন করি।” দোখবে ভাই, তৎক্ষনাৎ 
কে যেন পণ্চাৎ হইতে ঘোঁমার অঙ্গম্পর্শ 
করিবে, প্রেমময় পরম দয়ালের পবিত্র স্পর্শে 

বিশ্বাস বীজের অস্কুবৌদগম হইবে, তোমার 
“পরম দীক্ষা” লাঁভ হইবে । উহা হইতে আর 
অধিক ম্ুবিধা কি হইতে পারে? ইহাঁতেও 
যদি প্রবৃত্তি ন1 হয়, তবে ভাই তোমার খুক্তিতর্ক 
লইয়| তুমি থাঁফ। পরের সর্বনাশ করিবার 

চেষ্টা করিয়। অধিক কর্মফল সঞ্চয় করিও না। 

নানক, যীন্ত বন্ধু, বান গ্রভৃতি জগতের 
সমস্ত ধর্্মাচার্য একবাক্যে প্রচার করিয়! 
আসিতেছেন যে শ্রীভগবাঁন আছেন! শুতরাং 
উন্নতি গ্রয়শী মানব মাত্রেরই সেই উপদেশ 
শিবোধার্য কতা কর্তব্য । যিনি শিক্ষামদে 
উন্মত্ত হইয়া উক্ত মহ।জনগণের সিদ্ধস্তের উপর 
হস্তক্ষেপ করিতে ঢান, তাহাঁদিগের সহিত 

অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়। কেবল একটি বথা 
বলিতে চ।ই যেঃভাই হে! যে জ্ঞানমদে তুমি 
উন্মত্ত হইয়াছ, সেই আন রাজ্যে ধিনি 
তোম!কে চর্ধন করিয়া ভক্ষণ কবিতে পারেন 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বর বিশ্বাপী। 
যে নিউটনের ছুই একটি উচ্ছিষ্ট জ্ঞান-কণ। 
ভক্ষণ করিয়! তুমি চোমাকে এত গর্বিত মনে 
করিতেছ, তিনি এক জন পরম ধার্শিক ও 
্রীষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন । আজ পর্ধস্ত নিজ 
ধর্মনিষ্ঠার জন্য যিনি বাঁজীবের মিষ্টাম্লের মধ্যে 
গুড় খাইয়। থাকেন, অত্যুচ্চ বিচারাঁসনের 
শোভা-সম্পা্দনকারী এবপ বঙ্গবাসী 



হিন্গুস্নের, এখনও ক্*ভাঁর নাই। . একই 
পিতার. ক্রোড়ে লালিত পালিত, একই শিক্ষার 
শিক্ষিত, বিশ্ববিস্তালয়ের একই উপাধি-ভূষিত, 
এক বৃন্তের ছুটি ফলের ন্তায় ছুটি ভাইএর 
ভিগ্ন ভিক্লপর্ম বিশ্বাস একভাই একান্ত 
ধর্ম বিশ্বাসী, অপর ভাই ঘোর অবিশ্বাসী, 
ইহাও দেখা গিয়াছে । ইহার কারণ কি 
ৰলিতে পার? তুমি নাপার দয়াময়ের কৃপায় 
আমরা পারি। যাকে তা'কে বলিবার আবশ্তক 

নাই ।-স্যে চায় সেপাঁয়।* এখন এস ভাই 
ধাঁ্সিক ! আমরা ধর্দসঙ্গত তর্ক আরস্ত করি। 
নাস্তিকের যুক্তি খণ্ডন জন্ট অঃরও ছুই একটি 
তর্ক উত্থাপন কর'র পর আমরা শ্রীভগবানের 
ছুমধুর লীলারাজ্যে প্রবেশ করিব। 

যর্দি ঈশ্বর থাকেন তবে সত্য-কথন, 
পরেপকার, পরহিংসানিবৃত্তি প্রভৃতি ম£ৎগুণের 
অনুশীলন করিয়া ভাঁমরা এই জগতের প্রভূত 
উপকার করিব এবং দধাঁময়ের শ্রীচরণে 
পুষ্প|ঞজলি প্রদান করিয়া জীবন সার্থক করিতে 

পারিব! আমাদের জীবন শেষে শ্রীভগবাঁন 
যখন জিজ্ঞালা করিবেন, তুমি ধণ্ম বিষয়ে কি 
অনুষ্ঠান কবিয়াছ ? আমি তখন সাহসের 
সহিত বপিতঠে পাপিব, “ঠাকুর! তোমার 
প্রেরিত অথব! তোমারই রূপাস্তরত কোন 
না কোন মহাজনের গঙ্থ। অন্থসরণ করিয়াছি । 

তত্বযতীত আমি ক্ষুদ্র জীব আমার গক্ষে আঁর 
কি ধধিক্ করিবার সম্ভব? ঈশ্বর যদি না 

. গ বর্তমান জগতে উচ্চ শিক্ষিত ধর্ম 

বিশ্বাসী যথেইঈ সাহেব আঁছেন। কি বিজ্ঞান 
শান্র, কি অন্কশান্ত্, সকল বিষয়েই তাহার! 

উচ্চ শিক্ষিত । জগতের মধ্যে তাহারা সমাজের 

শিকোমণি। আবনশ্টক হইপে পবে নাম দেওয়া 
হাইবে। 

এরীপ্ীনিত্যধর্, ব 

থাঁকেন তথাপি সৎকর্দের অনুষ্টান জন্য আমার 
কিছু অনিষ্ট না হই বরং জগতের প্রভূত 
মঙ্গল সাধিত হইল। ঈশ্বর থাকুন বাঁ ন। 
থাকুন, হে জীব! তুমি স্সেচ্ছাচারী হইতে 
পার না সমাজ তোাকে শ্বেচ্ছাঁচারী হইতে 
দিবেনা । প্রকৃতি তোমার . স্বেচ্ছাচারিতা 
সহা করিবেনা। তুমি নাস্তিক বলিয়া, তুমি 
ধর্মে অবিশ্বাসী বলিয়া, জগতের ক্ষোন সমাজই 
তোমার চৌর্য্যবৃত্তি পরদারাঁপহরণ নরুহঃয। 
প্রভৃতি সহা' করিবে না। তোঁম|কে 

উপধুক্ত শান্তিভেগ করিতেই হইবে। আবার 
যদি ঈশ্বর থাকেন তবে তোমার লাভ না 
আমার লাভ ? | 

যদি ঈশ্বর থাঁঞ্চেন ও সেই সঙ্গে তিনি 
জানেন যে ধশ্মজগতে যত মহাজন জন্মগ্রহণ 

করিয়া ধর্মস্থাপনা বা সংস্কার করিয়| 
গিয়াছেন তুমি কাঁহাঁকেও বিশ্বাস কর নাই, 
ববং ত।চ্ছিল্য করিক্াছ, তাহাদের কার্যে বাঁধ! 
দিয়াছ, নিজে অসিদ্ধ হইয়। কটু যুক্তি শিক্ষা 
দ্বতা সগলপ্র1ণ কত জীবের সর্ধনাগ করিবার 
চেষ্টা করিয়।ছ, তখন তোমার কি তুদর্শা হইবে 
ভাবিয়। দেখ । আর এক কথা তুমি আঁন্তিকই 
হও, আর নান্তিকই হও, তোকে মরিতে 
হইবে। খৃত্যুকালে যখন রক্তের তেজ 
একেবারে শাস্ততাব ধারণ করিবে, প্রাণ যখন 
সেই নিদানকালে তোমায় জিজ্ঞানা করিবে, 
যদি ধশ্ম থাঁকে। যদি ঈশ্বর থ।কেন, তখন 
তুমিকি উক্কর দিবে? কিন্তু আস্তিক তথন 
ধশ্মজগতের মহাকজনদিগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন 

পুর্বাক ধর্মানুষ্ঠান জন্য পরম শান্তিতে েহত্যাগ 
করিতে পাঁরিষে। অতএব ভাই ধার্দিক! 
আমাদের মুগ মর হউক “মহাঁজনো যেন 

গৃত স পন্থা! ।” বঞ্চিত হই মামাঁদের দোষ নাউ, 
কারণ আমর সাগান্ত। 



সববধন্রসমথয 

,  ধশ্মজগতের সমক্ত মহাজন যখন একবাক্যে 
বলিতেছেন যে জীভগবাঁন আছেন, তিনি ছয়াময়, 
সর্ঘশকিমান, উপ|্না দ্বার। তাহাকে পাওয় 
যাঁয় এবং তীঁহাঁর লাঁভই জীবের পরম পুরুযাথ, 
তখন এস আমরা সকলে লমপ্রাণে তাহাই 
বিশ্বাস করিয়া পথের অঙ্ন্ধান করি। লত্য 

বস্ত এক, সে বিষয়ে নিংসন্দেহ। এখন পথ! 
আপাতদুষ্টতে বোধ হইতেছে, পথ অনেক। 
এমন টি অজ্ঞান অন্ধকারে মন আচ্ছাদিত 

থাকিলে ঘময়ে স্ময়ে হয়ত ইহাও বোধ হয় যে 
কোন কোন পথ বুঝ বিপরীতমুখী । কিন্তু 
মহাজনগণ্রে উপদেশানুসারে জান। যায়, তাচা 
প্রকৃত নে, পথগুপি পরম্পর বিরোধী নহে। 
অজ্ঞনজনিত অন্ধকাঁরনশতঃ এরূপ বোধ হয়। 
প্রকৃত পক্ষে সকল পথের চরম সীমায় দেই 
একই অথগ্ড. সচ্চিদানন্দ বিরাজমান । ভিন্ন 
ভিন্ন পথ, ভিন্ন তিল স্বভাব বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতির মানব সমাঁজের ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে 
একই সচ্চিদানন্দ সম্ভোৌগের উপায় মাত্র। 
সেই অখণ্ড স[চ্ছদানন্দের চরণধুগল শিরে ধ!রণ 
করিয়! তাহার ভক্তগণের পদধুলি সর্বাজে 

মাঁখিয়। এই ক্ষুদ্র জীব সেই ভিন্ন ভিন্ন পথের 
একতা সম্পা্নে যত্রধান হইতে ইচ্ছুক । 
ধাশ্মিক ও ভক্তগণ আশীর্বাদ করুন। 

' প্রকাশক প্রীসত্যন।ধ বিশ্বাস। 

হালে | 

জান কি ভাই! আমি কালে কেন 
ভালবাসি, কেন কালার কথা কইতে আঁমাঁর ; 
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চক্ষু অনিমিষে চাহিয়া থাকে, কেন চী্ পৃ 
হইলে কাল চিহ্ন বক্ষে ধরে, কেন ফল শুখিয়ে 
গেলে কালে। হয়, কেন তান্ত্রকগণ কাল 

অপরা'জিতার এত গৌরব বাঁড়িঘেছেন, রাবণ 
বধকাঁলে রামচন্দ্র শ্বেতপদ্মে রক্ত-পর্নে দেবীর 
পূজা করিয়াছিলেন, কিন্ত যখন কালো কমল 
দবিয়। দেবীর অর্চনা! কর! হইল তখন দেবী 
রাঁমের প্রতি সপ্তষ্ট হইয়া ছিলেন। কেন 
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ তৃলসী অর্থাৎ কাল তুলসীর এত 
মহিমা ? আঁম!র বোধ হয় কালো বই জগতে 
কিছুই ভাল নাই। ভাল নাই বলিয়৷ আদিদেব 
ও আগ্ভাদেবী সাঁকারে কাল বরণ ধারণ 
করিয়াছেন | আগে কালো পরে গোগ। এ 

পুরুষ তবেও দেখি, প্ররুতিতত্বেও দেখি। 

দশমহ!বিগ্ভার দশ ছবি অনেকেই দেখিয়াছেন। 
দেখুন দেখি, তা'তে কি আগে কালো পরে 

গোরা নয় ? কালী, তারা, মহাধিগ্তা, ষে।ড়শী, 
ভূবনেশ্বরী, তৈরবী, ছিন্নম্তা, ধূমাঁবতী, বগলা, 
মাত্ুঙ্গী ও কমলাত্মিকা । কাপী, তারা উভয়েই 
কষ্ণবর্ণা, কিন্তু সর্বশেষে কমল! গৌরবর্ণ।। 
তাই দেখ প্রকৃতি-তত্বেও সম্পূর্ণভাবে প্রকাঁশ 

পাইতেছে যে, আগে কালো, পরে গোর।। 
স্থট্টিতত্বেও তাই ! আগে কালো, পরে গোরা । 
মহাপ্রলয়ে নিবিড় অন্ধকাঁরে চগ্র নাই, হুর 
নাই, নক্ষত্র নাই, ঘের কাল বরণে জগৎ ঢাঁকা। 
পরে স্টির প্রারস্তে জ্যেতি) তা হলেই 
দেখ, আগে কালো, পরে আলো; সেই জন্ত 

এখনও চক্ষু মুদ্দিলে কাল বসণে জগৎ ঢাক! 
দেখিতে পাই, কিন্তু ধার! যোগী, তারা কালোর 
মধ্যে জ্যোতি দেখিতে পান; তাও যোগদ্বারা, 
কিন্তু চক্ষু বুজলেই ঘে. কালো! দর্শন ! . এতে 
যৌগঅযোগ -নাই ;। «এই কাঁলোর দর্শন 

৷ স্বাভাবিক-ক্রিয়। । পুরুষ-তত্বেও দেখি আগে 
রসনা নৃতা করে, কেন কালবধণ দেখতে আমার ূ কালো, পরে গোরা ॥ নিত্যধাম গেলকে নিত্য 
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ক্বপ “নিত্যানন্দময্৮* সচ্চিদ।নন্দবিগ্রহ, বরে 
কালো। বৃন্দাবনেও সেই রূপ! কিন্তু সেই 
কাঁলোই কলিযুগে গুপুবৃন্দাকাঁনন এ নবহীপ 
ধামে.গোর! হইয়াছিলেন। তাই বলি আগে 
কালো তার পর গোরা । কিন্তু গোরা দেখলেন 

গোড়ায়. আমি কাঁলো (অর্থাৎ মূলে তিনি 
কালবর্ণ ) ১ তাই ৭ঝে গোরা হইয়। সদাই 

ফাঁবোবরশে মিশিতে চাইতেন। তার প্রমাণ, 
সনীলাচলে, বন্দাবনে কাঁলো৷ তমাঁলকে জড়াইয় 
ধরিতেন ; যমুনার জল কালো ব'গে তাতে 

ঝঁপাইয়া পড়িতেন ; অব!ক্ হইয়। কালে! 

ময়ূরের নৃত্য দেখিতেল ; কালো মেঘের দিকে 
চাহিলে তীহার চক্ষে দর দর ধারা বহিন, কা 

সার হরিণের পশ্চাৎ পশ্চ'ৎ ধাবিন হইতেন। 
বৃন্দাবনে কাঁল ব্রলবাঁলক দেখিলে তীহার হৃদয়ে 
আনন্দ ধরিত না. অ-ণলকে সেই বালকের মুখ 
খানি দেখিতেন; মন কিপুলকে সেই 
বালককে বক্ষে ধরিয়া নৃহ্য করিতেন। নীল!- 
চলে সেই গৌরক্িদেব কালোর প্রেমে বিভোর 
হইয়া ক!লে। বরণে মন মাতাইয়া সমূদ্রের 
কাঁলে৷ জলে ডুবিয়। ছিলেন » ধীবরেরা জাঁলে 
করিয়া তুলিয়াছিল ; লবণ সগবের কালে! জল 

হইতে উঠিয়। প্রেমের গোরা শ্যাম-সাগরে 
মিলাইল.।. তাইবলি কালোর বুঝি তুলল 
নাই, নইলে কেন সকলে কাঁলোতে মিশাইতে 
চাঁয়? "গঙ্গার তুল্য শ্বেত-প্রভাপূর্ণ পবিত্র 
জল আর নাই, কিন্তু সেই গঙ্গ৷ কাঁলোবরণ 
হইতে উদ্ভুত হইয়! শ্বেশ্তবর্ণ শিবের কালো 
জটায় ছিলেন $ কিন্তু ভগীরথের বাপনাপুর্ণ 
করার জন্য শেষে সাগরের কালো জলে তাঁকে 
মিশাইতে হইয়াছিল । কেহ কেহ বলেন, অর্থাৎ 
মেয়েলি কথায় প্রচলিত আছে "সর্ব দোষ হযে 
গোরা,” | অন্ত অঙ্গপৌষ্ঠব না থাঁকিলেও কন্তা 
যদি গৌরবর্ণ। হয়, ত। হ'লে কেহ নিন্দা করিতে 

কী নিত্যধর্নঠ ব| 

পাঁরে না। কিন্তু সেই গৌরবর্ণা কন্তাঁর চক্ষুর 
মণীন্দুটি যদি কানে! না হ'য়ে কটা হয় তাহলে 

কেউ কি দেখিতে ভাগ বাসে? কেশগুলি 
যদি কট] হয় তাহ'লে কি শোভা পায়? যতই 
সুন্দর হো'ক, কালে৷ অ+মার নিত্য . সুন্দর | 

স্থির আদিতেও কালে, 'প্রয়েও কালো, 
কাঁলোঠে গোরা মিশিয়ে যায়, কাঁলতে সাদ 

মিশিয়ে যায় কিন্ত কালো কিছুতে মিশায় না। 
কালে দেখায় আমি সকলবর্ণের রাঁজ। ॥ তাই 
রাই বিনোদিনী কাঁলোর প্রেমে মুগ্ধ হইয়। 
কাল।টাদকে আলিঙ্গন কবিয়াছিলেন ! শত 
বৎসর কাঁলোর বিরহ সহা করিয়া তন্ময়-ভবে, 
“অ[মি কৃষঃ” “আমিই কালে” এই বুলি বলিতে 
বলিতে ব্রজলীলার পরিণাঁম রাধার একঅঙ্গ 
হইয়।ছিলেন “অন্তপ্্ক্ণ বহির্গোৌর,” তাই বুঝ 
মহাভক্ত কবি শ্বর্গীয় মতিলাল বয় কাব্যক 
মহাঁশয় লিখিযাছিলেন £-- 

“কাল ব$, ভাঁল কই, 
সদাই বলে রাই, 

মাগো তোর মেয়ের কাছে 

কলরই বড়াই জানে বড়াই। 

কাল কুন্ুম পেলে পরে, 
মাল! গেঁথে পরম্পরে, 

যছনে পরাই সাঁধ পুরাই । 
আমরা ত জানি ভালরূপ, 

কিশোরীপ্ন কাল তালরূপ, 
কালর শিন্দায় বিষমবিরূপঃ 
সেধে মন ফিরাই, বড় ভরই। 

৮. সখীর কোন অন্ুখ হ'লে, 
আমাদের সখীমহলে, 
কালর গুণ গই কুতুহগেঃ 
প্য।ণীকে গুন!ই, নইলে হারাই, 
কাল কাল কি হয়েছে, 



সর্ববধন্্সর্মন্থয় । 

কাঁলাঁর ভাবে রাই রয়েছে, 

আমাঁদের মতি লয়েছে 

সাধ্য কি ফিরাই, আছে ধরাই । 

শ্রীধর্দদাঁস বায় গুণাঁকর। 

ও নমে। ভগবতে নিত্যগোপালায়। 

ভ্রীপ্রীগুক্-তত্তব | 

সি 

"্যজ্জব্রত-তপদাঁন-জপতীর্থান্থসেবনম্। 

গুরুতত্বমবিজ্ঞায় নিশ্ষলং নাজ সংশয়ঃ ॥” 

গুরু-গীতা ৷ 

[ ইদানীং দ্বেখিতে পাই অনেকেই শ্রীগুরুদেব 
সগ্ধন্ধে অল্প হউক কিন্বা৷ অধিক হউক সংকীর্ণভাব 
পোষণ কনেন। প্রকৃত গুরুতত্ববিদ্দিগের 

প্রতি আমার এই উক্তি নহে। তবে 
নিজচক্ষে বহুস্থলে প্র সংকীর্ণতা দেখিয়াছি 
সেই জন্ই এরূপ উল্লেখ করিলাম। অনেক 
দিন হইতেই ইচ্ছ! ছিল ষে, নরাঁকার পরবরঙ্গ 
প্রত্যক্ষ পরমদেবত। দয়াময় শ্রগুরুদেবের তব 
সম্বন্ধে যাহ! কিছু বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছি তাহা একটি প্রবন্ধাকারে সাধারণের 
নিকট প্রকাশ করি। অগ্তকার এই প্রীবন্ধ 
সংগ্রহ আমার সেই উগ্ধমের ফল। ইহাতে 

নিজের মত আমি কিছুই দিই নাই। গ্রকুত 
প্রস্তাবে গুরুতত্ব সম্বন্ধে বহু শাস্ত গ্রন্থের মধ্যে 

কয়েকটা শাস্ত্র হইতে ইহা একটা সংগ্রহ মাত্র। 
এই প্রবন্ধ পাঠে যদি নরাঁকৃতি পরমত্রহ্ধ 
শ্রীগুরুদেবের তত্ব একজনও হ্বদয়ঙ্গম কৰিতে 
সক্ষম হন তবে আমি ধন্য হইব। আমার ভাঁষা 

"অমার্জিত তবে তীহারই মহিম। গাহিতে বঙিয়াছি 
ভক্ত মধজ্জনের নিকট এই মাত্র বক্তব্য । ] 

৪8৭ 

মনীধিগণ সগাধিকালেপ্বাহাকে আকাঁখবৎ 
নির্শল ও বিশুদ্ধ জ্ঞানে চিন্তা করেন; যিনি 

নিত্যানন্দময়। প্রসন্ন, দোঁবহীন,। সর্বেশখর, 

নিগুণ, ব্যক্ত অথচ অব্যক্ত, একমাত্র ধানগম্য, 
গ্রপঞ্চশূন্ঠ € বিশ্বের একমীত্র কারণ স্বরূপ), 
সেই অঙজর, মুক্তিদতা, বিভূ গুরুদ্বেবকে 
বন্দনা করি। 

অনাগ্যবিগ্যোপহাম্ম সংঁবদ 
স্ুমুল-সংসার-পবিশমাতুর12 | 
যদুচ্ছয়েহৌপন্যত। যমাপ্রযু 

বিুক্তিংদা নঃ পরম গুরুর্ভবান্ ॥ ৮/২৪;৪৬ 

শ্রীমস্ভাগবত | 

অর্থাৎ অনাছা।, অবিদ্য।য় যাহ।দিগের আত্ম- 
জ্ঞান অচ্ছন্ন রহিয়াছে, সুতর1ং যাঁহ+র1 অবিগ্ঠা- 
মূলক সংসার-পরিশ্রমে কাতর, তাঁহারা এই 
সংসার ধাঁহার কৃপায় অবিগ্ভা অপশ্থতা! হইর| 
ধাহাকে প্রাপ্ত হন, সেই সাক্ষাৎ মুক্তিপ্রদ 
আপনি পরমণ্ডরু হইয়া আমাদের হাদয়গ্রস্থি 
ছেৰন করুন৷ 

“নমামি শ্রীগুরুং নিত্যগো পালং পরমেশ্বরং । 
দীনবন্ধুং কৃপা। সন্ধুৎ পরক্রহ্গ শ্বরূুপকম্ ॥” 

দয়াময়, শ্লেহময়, পতিতপাবন, অভক্ত-বৎসল, 
পাঁপীর বন্ধু, অগতির গতি) বিগ্ভার পতি, 
জ(নেশ্বর গুরুদেবের কৃপায় আজ তীহরই 

তত্ব ও মহিম| সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিবার 

মানস করিয়াঁচি। বাহাকে ব্দবেধাস্ত। দি শস্ 
নিচয়ে নিরূপণ করিতে সমর্থ না হইয়া ক্ষান্ত 

হইয়াছেন, যাহাঁকে ভক্তগণ, প্রেমিকগণ, জ্ঞানি- 
গণ ভক্তিতে, প্রেমে সম্ভোগ করিতে গিয়া, 
জ্ঞানে অবধাঁরণ-প্রযাসে সীম! প্রাপ্ত হন নাই, 
সনকাদি মুনি, ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার স্বরূপ 
শির্ণয়. করিতে সক্ষম হন নাই, মূঢ় আমি 



সেই পরতব গুরুতর নির্দেশ করিবার কি 
স্পর্ধা করিতে পারি? “আঁশ! করি কোথও 
ভ্রম গ্রযান করিয়া থাকিলে সুধিগণ সংশোধন 

. করিয়া! আমায় উপকৃত করিবেন । তাহার 
গুণে আজ তাঁহারই কথ! লিখিতেছি । তীহাঁর 
ও তদীয় ভক্ত মহাআ্মাগণের অহেতুকী করণা 
ও স্েহাশীর্বধাদ আঁমাঁর একমাত্র ভর্স1। 

গুরু, এই শকের অর্থ বর্ণন করা যাইতেছে। 
যখনই কেনি শবার্থের যৌজনা করিতে হয় 
তখনই তাঁহার সর্বদিক সর্বভাঁব লইয়া দেখ! 

গ্রয়েজন। গুন শরবের সাধারণ অর্থটী কি? 
যাঁহা অতি মহান ;- ইহাই সাধারণ অর্থ! “যাহা 
অক্ষ! মান, আর কিছুই নাই।” গুরুভার 
বলিতে বুঝ অতি ভার বিশিষ্ট, 3 গ্ুরুভেজন 
বলিলে বুঝ “অধিক ভোজন? । এইরূপ দেখ! 
যায় সাধারণ ভাষায় গুরুশবে মহন্বের ও শ্রেষ্ঠ- 
ত্বের প্রতি লঙঞ্গ্য করে। সকলের 

মহৎ এবং শ্রেষ্ট কি? সর্বাপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ বিনি 
মহান যিনি, তিনিই গুরু) তিনিই পরক্রদ্ধ 
তিনিই পরমাত্বা, তিনিই ভগবান । 
অনাদিকাল হইতে ত্রন্ধ মহান্ ও শ্রেষ্ট । তিনি 
হখন সগুণভাবে লীলা ররেন, তখন যত কিছু 
শ্রেষ্ঠ ও মহৎগুণ, সকলই তাহাতে সস্ভন হইয়া 
থাকে। আমরা কতটুকু সুক্মতাঁত কল্পনা 
করিহে পারি? তুঙ্গনায় “সুচ্যগ্রপ্রমাণ ভূমি, 
বিশ্বা কেশাগ্রের শত ভাগ ;--তার শত ভাগ, 
এইরূপ সুল্মতাঁর ভাব প্রকাশ করি। কিন্ত 
ন্ধ “অণোরনীয়ান্ মতো মহীয়ান।” ভিনি 
উভয় দিকেই মহান্। যেকোন ভাবে ধরা 
যায় তিনি শ্রেষ্ঠ । তিনি সুন্ম বস্তু সকলের 
মধ্যেও শ্রেঠ তিনি বৃহৎ বস্ত সকলের 
মধোও এরষ্ট। সেই "গুরুকুষের” বিভৃতি 
ীমন্তগঞ্গীতায় উক্ত হইয়াছে £-- 

 *অহ্মাত্ম। গুড়া কেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ” ইত্যাদি 

অপেক্ষা | 

বেন না, 

« সী নিত্যধশ্ম 

“ধদ্ যদ্বিভূতিষত সন্বং ্রীমদুর্িতমের বা। . 
: তত্ৃদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজৌোইংশ সম্ভ্বম্ ॥৮ 

“গৃণাতি বেদ-দ্বারোপদিশতি সত্যনর্থান্ 
সগুরুঃ সচ সব্ধদা নিত্যোহস্তি”। শ্রুতি ॥ 

যিনি স্যন্বরূপ বেন ব্রচ্মের উপদেশ দেন 
তিনিই গুরু । সেই গুরু সর্বদ! নিত্যভাবে 
বর্তমান জাছেন। ৃ 

“্যদ্ যদ্ বিভৃতিমৎ সব রমহুর্জিত মেব ব1। 
ভৎ তৎ একক চ্ছত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম ॥* 

গৃণাতি বেদদ্বারোপ'দশতি সহ্যানর্থ|ন্ স 
গুরু; : স চ সর্বাকা নিত্যোহন্তি। ইতি শ্রুতিঃ ॥ 

বিনি সন্যন্বরূপ বেদব্র্গের উপদেশ দেন 

তিনিই গুরু । সেই গুরু সর্বদা নিত্যভাঁবে 
বর্তমান আছেন। 

গুরুগী তান সারে. 

গুকারশ্চান্ধকাঁরঃ স্তাতরুকারন্ডেজ উচ্যতে 
অজ্ঞ।নধবংসকরং ব্রঙ্গ গুরুবেব ন সংশমঃ ॥ 

€+ শব্দের অর্থ অন্ধকার । 'রু শবের 
| অর্থ তেজ। অতএব যিনি তে্দদ্বার। অঙ্ঞ'নরূপ 

অন্ষকারকে বিদুরিত করেন তাঁহারই নাম গুরু | 
ল্বৃতরাং সেই গুরুদে বই ত্রহ্ষন্বরূপ সংশগ্ন নাই। 

অপব--গকাবরঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো! রেফ£ 
পাপন্তদাহকঃ | | : 

উকাঁরঃ বিষুররব্যক্ত স্থ্িতয়াত্বাগুরুস্থতঃ ॥ 

“গুরু” এই শ্বের মধ্যে চারিটা বণ দৃষ্ট 
হই] থাকে । গ, উ, বু, উ। এই চাবি 
অক্ষরের মধ্যে 'গ? সিন্ধিপ্রদ, 'বরেফ$ সর্বপাঁপ- 

হারক, এবং উ বিষ্ুম্বূপ । ইহাই “গুরু? 
শব্দের অর্থ। (ক্রমশঃ) 

শ্রনিত্যানদ অবধূত। 



৭ নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় | 

উী্রীনিভ্যক্দশ্ঞ্ 
বৰ 

সর্বধর্মসমন্য় 
স্নাম্িকি-পত্র 

"-সসর্বধন্ম ময় প্রভূ স্থাপে সর্ববধন্ম-_” 

 [শ্রীচৈতন্তভাগবত। " 
"যে যথা মাঁং প্রপদ্ান্তে তাংস্তাগৈব ভজামাহম্। 
মম ব্সানুবর্তস্তে মন্তুষ্যাঃ পার্থ! সব্বাশঃ 1” 

(এই ) প্রভুর পরম-বাণী, ... ভক্তি-চৈত্ দায়িনী, 
( তাহ! ) “সর্ববধর্মসমন্বয়ে” উজ্দ্বল প্রমাণ». | 

সকলের এই বাণী দিব্য আল্গন্বন ॥৮ 
[ নিত্যগীতি, ৩*। ] 

১ম বর্ধ। ) জ্রীপ্রীনিত্যাব্দ ৫৯। সন ১৩২০ চৈত্র। 1 ৩য় সংখ্যা | 

তুন্টিন 

তুমি, প্রেম-পারাবার, গুরু সারাৎসার, 
নিত্য-নিরঞ্ন, লীল! রসময়॥ জানরূপী জানানন্দম্ ! 

নিত্যগোপাল প্রাণানন্ম্। । 
ভকত-প্রাথধন নুর-নর-বন্দন, রা ৪ | দেহি পরান, 

(আমি) ভকতি বিহীন তব দসম্ ॥ 
শমন-গঞ্জন পদম্.॥ 

অপরূপ ভাঁতি,  চিদ্ঘন জ্যোতি সতধ্য'সনাতন, পুর্ণ হে পরম, 
নম্র মূরতি মধুরম্। ঃ অনাদি-নিলয়"বীজম্। 

চরণ-নখবে, চন্দ্রম! বিহরে, শাস্তি-নিকেতন, ভব-ওয়-ভঙ্জন, 
যোগিজন-জদয়-বিলসম্ ॥ ভূবনমোহন বেশম্॥ , 

* “চলান'চর্চিত-নীল-কলেবর” গানটীর সরে গাহিতে হইবে । 
গু ণ টি 



৫৩ "%. 

ছে 'জীবনাপ, নয়নাভিরাম! 
8 চিন্ময় পরম শিবম্। 

মহাঁযোগীশ্বর, হে জগদীশবর ! 
ভুততা?ন ভূতেশম্ | 

গাতে ভূমণ্ডল, হে ব্রদ্মগেপাল ! 

( আমি ) অজ্ঞ বুঝিব কিবা গুণম্ । 

দেবাদিদের, ভে দেবদেস | 

দীন অধম মাগে পদম ॥ 

শ্রীঙ্গীনিত্যধর্ম বা সর্ববধর্মসমন্থয় । 

ভূলো'কে দ্যুলোকে শশী-হুর্ধয-আলোকে 
তোমানি বিভূতি গ্রকাশম্। 

ন|হি হে সম্ধল, স্ততি-কতি-বল, 

( আমি) যাচি তব কুপ।হি কেবলম্। 

চাহি রুপাকণা, তুলনা জানিনা, 
তব সম তুমি হে মাধবম্। 

ভবরোগ নাশ, হে শ্রীনিবাস ! 
( তব) শরীনাম স্মরণে জীবানন্দম্ ॥ 

শ্রীনারাঁয়ণ চন্দ্র ঘোষ । 

যোগাচাধ্য শ্রীত্রীমদ বধৃত 
তভরাম্াানম্দ দেবে 

উপদেশাবলী। 
স্পট হী হ-২- 

(পুর্ধ প্রকাশিতের পর |) 

(ক) 
কে বুবিয়। অন্ঠায় কার্ধা করেনা । ১।। 
যেবাক্তি অন্যায় কাম্য করে, সে ব্যক্তি 

তাঁহ! অ-বুঝিয়াই করে। ২ ॥ 
যে ব্যক্তির জান নাউ, সে ব্যক্তি অন্য।য় 

কারা করিয়া! থকে । ৩॥ | 

জানীর কোন প্রকার অগ্।য় কাঁধে প্রবুদ্থি 
নাই। ৪ ॥ 

জ্ঞানীর সম্পূর্ণ শ্বাধীন্ভ।ব অ!ছে | .সইজন 
তিনি কোন ব্যক্ষি কর্তীক আপনার মতবিরুদ্ধ 
কোন কারা ককিতে অনুরুদ্ধ হইলে কঠঠাগত 

গ্রীণ হইলেও তাহা তিনি করিতে প্রবুত্ব হন 
না।. তিনি কোন ব্যক্তিকে সে কার্য্য করিতে 
নন্মতি পর্য্যন্ত প্রদান করেন না । € ॥ 

অনুরোধে কোন্ কাধ্য করাও পরাধীনত। ।৬॥ 

(খ) 

সফল জীবই পরাধীন। ১॥ 
ভগবান কেবল স্বাধীন :২॥ 

সংধীন[র্৫থে নিজাধীন। শ্রীভগবাঁন অন্ত 
অধীন নতেন। অনেক ভক্ত-স্বতাঝআীর মতে 
কেবলমাঞ্জ ঠিনিই স্বাধীন । অতএব 
তাহাঁকেই নিজাধীন বলা ষায়। কিন্তু কতিপয় 

ভক্তিগ্রন্থে শ্ীভগবাঁনকে ভক্ত দীন বল। হঈয়াছে। 
তাত্বিযয়ে কি মীমাংসা] করা যাইবে? অনেক 

শাস্েই শ্ীতগবানকে কৃপাময় বল! হইয়াছে। 

লিশেষতঃ নানা শান্াহসরে তাহার ভক্ত 

মহাপুরুষরিগের খ্রতি অতান্ত কপা। (সেইজন্য ) 
তিনি নিজ ইচ্ছাঁয় সেই সকল ভক্ত মহাপুরুষ 
দিগের গ্রতি তীঁহার কৃপাঁতিশয্যবশতঃ 

ভক্তাঁধীনও হইয়! থাকেন। তীঙ্ার নিজভক্ঞ- 
দিগের প্রতি কুপাঁতিশয্যবশতঃ তিনি ইচ্ছা! 
করিজ্ছই ভক্তাধীন হইতে পারেন । ৩ ॥ 

(গ) 
শৈশবে মাতা-পিতার সহিত কি সম্বন্ধ তাহ! 

জানিতে পারা যায় না । জীবের) জীবনে 

যৌবনকাঁলেই, মীাপিতাঁর সঙ্গে কি সম্বন্ধ তাহা 



স্বীঞ্রীনিত্যধর্দ্ন বা সর্ববধশ্মসমহ্বয় 

বিশেষরাপ বুঝিতে পারা যায়। সন্তানের, 

তাহাদের সম্বন্ধ, সেই জ্ঞানের সঙ্গে সাজাই 
তীহাঁদের প্রতি শ্রঙ্া-ভুক্তি হয় । মাঁতাপিতাঁকে 

সন্তান যত বুঝিতে পাবেন, ততই তাঁহার নিজ 
ষাতা-পিতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি হয় । পরমেশ্বরের 
সঙ্গে জীবের কি সম্বন্ধ তাঁহা বিশ্ষেরূপে হৃদয়ঙ্গম 
হইলেই তাঁতাঁর গ্রাতি শ্রদ্ধাক্তির উদয় হয়। 
বিশেষতঃ শিশু অথবা বাঁসক আপনাকে 

নিজ-পিঙা-মাঁতাঁর-অংশ নিজ-পিতাঁম|ত| জাঁনে 

না।. তাঠার পিতামাতা 'ঞবং সে অভেদ 

নেনা। যেক্ছবন্থায় সেই শিশু সা বালক 

নিঞ্জ পিতামাতার সঠিত নিজেছে অভেন বোধ 
করে, তখনই চার শ্বীয় পিতামাতার প্রত 
প্রকৃত শঙ্থাভক্ি হয় । তাঁত! হইলে অদ্দৈতজ্ঞান 

বশতঃই শ্রদ্ধাভ'ক্ত হয় স্বীকার করাও যাঁর়। 

৫১ 

তোমার বোধ আছে, অখচ ভোঁমার [পিতা- 
মাতার প্রতি কি বিশেষ শ্রদ্ধা, বিশেষ ভক্তি 

ও বিশেষ প্রেম নাই? এ সকলর্তীহাগের 
প্রতি তোমার অবশ্য আছে। তবে রঙ্গের 

সহিত আপণাকে অভেদ ধাকার বোধ আছে, 

তবে তাহা সেঞ্ট ব্রহ্ম এবং নিজে অদ্বৈত এ. 
বোঁধ বা জান থাকায়, তাহার সেই বর্গের গ্রহ 

বিশেষ শ্রদ্ধ।। বিশ্যে ভক্তি ও বিশেষ গ্রেম 

থাকার প্রন্টিন্ধক (%1 সেইলন্যাই বলি, 

অন্বৈততভান্নেল্স হি ভস্তিত, 
শ্রক্ষা এক্স প্রন্ম এই জিন্মই 
পলন্সেশ্বক্পেন্স প্রত্তি থাক্কতিক্তে 
পংল্্রে। সেইজগুই শিব'বতার আত্মজ্!নী 
অদ্বৈত শঙ্করাচ'গ্য বালয়াছেন-__ | 
দ্্ীহরিং পরম'নন্দমুপদে্া রমীশ্বরমূ । 

তুমি যে নিজ পিতাঁমাতাঁর সহিত অন্ভের তাহা! ৷ ব্যাঁপকং সর্ববলোকানাং কাঁরণং তং নমা ম্যহুম্ ॥ 

্গালী 

জয় মা আনন্দময়ী জগহ-জননী। 
তুমি গৌরী শ্িতরাণী আমার জননী ॥ 

তুমি মা 'আনন্?”, তুমি 'জ্ঞান*-ম্বরূপিনী | 
জ(নানন্াময়ী কাঁলী৷ ভবেশ ভাবিনী ॥ 
গুরুদেবে মুলশক্তি জীব-নিস্তাবিণী। 

প্রেম-ভক্তি-মুক্তি-দাত্রী শান্তি-সঞ্চারিণী ॥ 
অভ! বরদ! শ্যাম! ভ্রিকালবা!পিনী | 
মহাবোগী-শিব সঙ্গে সে মহাঁযোগিনী ॥ 
অনাধি-আদি সে ব্রঙ্গে তুমি মহাশক্তি । 

ব্রন্মমমী আছ! সে অন্য! পরাশক্তি ॥ . 

তুমি মা করিছ নাশ-স্থজন পালন। 
তুমি আছ, চাই ব্রহ্ম সর্বশক্তিমান ॥ 
ব্রহ্মসনে ত্রদ্মময়ী আনন্দে বিহর । 
নিও এ, সগ্ডণ কভু। যেবা ইচ্ছা ধর । 

নিটাকার ব্রঙ্ধদনে কালী নিরাকার| | 
মহাযোগে সদ। রঙ] সতী সারাৎসার! ॥ 
কভু ব! সাঁকারা ম1 গো! কভু সদকারা ! 
সদাশিব-বিমে!হিনী ভক্ত চিত্ত-হর! ॥ 
দশভূজা, চতুভূজ।, দ্বিভূঞ্জা বালিকা । 
গোরী, শ্তামা, উমা, রম! তুমি ম। কালিকা 
তুমি শিব, তুমি কৃষ্ণ, বাঁধা রাসেশ্বরী। 
তুমি গড. তুমি আল্ল।, তুমি রাম, হরি & 
ব্রঙ্গর ব্রহ্মাণী তুমি, শঙ্করে শঙ্করী। 

বিষুতে বৈষঃবী শক্তি কমলা সুন্দরী ॥ 
সর্বদেবে শক্কিরূপা তুমি মহাশক্ষি । 

আনম্বরপিনী তুমি, তুমি প্রেষ, ভক্তি ॥ 
্রহ্ষবিস্তা, পরাবিগ্যাঃ ভব-নিস্তারিণী । 
আত্মতন্বে সর্ধতুব্বে তুমি গোঁ জননী ॥ 



৫৭ 

সর্বাদেশে সর্বকালে ধর্ঘ স্থরূপিণী। 
সকলে সম্ভ।ন তব তুমি মা! জননী ॥ 
সর্বধন্ধে নিত্যধর্দে তুমি বির|ঞিত। 
তোম।তেই সর্দধন্দ আছে প্রতিষ্ঠিত । 

ও তত সং। 

পাঁখারণতঃ গ্রশ্ন উঠিতে পাঁরে যে “নিভ্যধর্ম 

ব| সর্বধর্দমসমন্থখ* কি? ইহাকি কোন নৃতন 
মত বানুতন ধর্ম 1 ইহা কি কোন নৃহন প্রচার £ 

এই গ্রকার প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত এই 
প্রকার সনদে নিরাকরণের জন্ত আমরা 
শ্[নত্্যধশ্ম ব| সর্ববধন্ুসমন্থয়” কথাটার যথানাধ্য 

ব্যাখ্য। করিতে চেষ্টা করিব। এই মত বা! এই 

ধর্ণ যে আমর! জগতে নৃওন প্রচ।র করিতেছি 
না, এই মত ব। এই ধর্ম যে জগতে অনাদিকাল 

হইতেই বিদ্যমান অছে, এই মত বা এই ধর্মষে | 
জগতের প্রত্যেক ধর্ম শান্েই বাক অথবা গু$ 

তাঁৰে নিহিত আছে, তাহ! আমরা জনসাধারণকে 

দেখাইতে চেষ্টা করিব। এতছুদেশ্যেই এই 
প্জ্রীপীনত্যধন্দ না সর্বধন্মসমন্বয়” মাসিক পত্র 
প্রচারের সুচনা, এতহুদ্দেশ্যেই আমাদের 
দয়াল গুরুদেব যৌগাচ।র্য ভগবান শ্মদবধূত 
জনানন্দ মহারাজ বিরচিত সন্দর্বলির 
গ্রপত্রে অথব৷ গ্রস্থাকারে ক্রমশঃ প্রকাশ । 

“নিত্য শব--নি'শথাতু “আন্” প্রতায় করিয়া 
নিপ্পাদিত হইয়াছে । নিত্য” শব্দের অর্থ, 

নিরন্তর , জন্মমৃত্যু-বহিত, চিংস্থায়ী, অবিশ্থর, 
ধরব, সনাতন, শাশ্বত, কালত্রর-ব্য।পী, 

সর্বযুগব্যাপী, ও অক্ষয়। সুতব!ং নিত্যধর্ের 

অর্থ, অনাদি, চিরবিস্তসান, অবিনশ্বর, ভ্রিকাল 
ও পর্বযুগব্যাপী, শাশ্বত) সদাতনধন্ম ! 

্ীপ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্মসমন্থয় 

জগে। ওমা! মহাশক্তি হদয়ে সবার। 

সনাতন নিত্যধর্দ করহ প্রচার ॥ 

চরণ-নবরোজে তব রহ মম আশ। 

এই ভিক্ষা দয়াময়ি ! কয়ে নিত্য ॥ 

শ্রীহরিপদাঁনন। অবধৃত 

|ন্নিজ্যথন্ন আ। ভনব্ধপ্রশ্্জ্নন্সন্দ্র 

“সমন্বর' শব -“সম্ঠ-পুর্বক, “অন্ধ” পৃর্বক “ই, 

ধাতু 'অল্* প্রত্যয় করিয়া! নিম্পাদিত হইয়াছে । 
অস্বয় অর্থে সম্বন্ধ । জমন্য় অর্থ--সংযেগ' 

মিলন বা একীকরন। ল্মতর|ং “সর্বধশ্মসমন্থয়+ 

অথ,সর্বধশ্মের সংযে।গ বা মিলন । 

যাহা নিত্যধশন্ম তাহাই পরমধন্ম) তাহাই 
নর্বধন্মা।  নিত্যধন্ম সূর্বধর্দের সমষ্টি, 
নিহ্যধন্দ সর্বধন্মেক সংযেগ বা মিলন। 

নিত্যধর্মে সর্বধম্ম সদা বিদ্তমান আছে। 

নিত্যধর্মে অনাদি অনন্তকাল হই৫ই, নিত্যধন্দে 
ত্রিকালেউ- লর্বযুগেই, স্ব্বধন্ম। বি্যমান 
আছে। তবে, সর্বধন্মের কোন কোন ধণ্ম 

নিত্যধশ্মে কখন কখন ব্যক্ত হইয়া! উঠে, কখন 
কখন বা অব্যক্ত থাকে । যখনযে ধন্মের 

গ্রকাশ হইবার প্রয়োজন হইতেছে ব| হুইবে, 
তখন সেইধন্ম নিত্যধর্ম হইতেই প্রকাশিত 
হইতেছে বা হইবে । সেইজগ্ত নিত্যধর্দই 
সর্বধ্দসমন্থয়। সেইজন্ত নিত্যধর্দই সর্বধন্থের 
সমষ্টি, সেইজন্য নিত্যধন্মই সর্বধশ্দের সংযোগ 
ব।মিলন। যেব্ধপ শাখ।-প্রশাখা-পত্র-পুষ্প- 
ফল প্রভৃতির সমষ্টি বৃক্ষ, যেরূপ শাখা-প্রশাখা- 
পত্রঃ পুষ্প-ফল প্রভৃতির সংযোগ বা! মিলন বৃক্ষ, 
ভদ্রপ জগতের নানাধর্শের জগতের সর্বধর্শের 
অমি নিত্যধর্দ 7 তক্জপ জগতের নানাধর্শের, 
জগতের সর্ধধর্দের সংযোগ বা মিন নিতাধন্দ 1” 



ঞ্ীনিত্যধন্ম বা সর্ব্ধর্ম্রসমন্থয় । 

সেইজন্য নিত্যধশ্থকে  সর্বধব্ন, সেইজন্ 
নিত্যধর্মকে জর্বধর্দসমন্থয়, সেইজন্য নিত্যধর্মকে 

সর্বধন্দর সমইি সংযোগ বা মিলন বল। 
মাইতে পরে। সেইজন্ত জগতের কোন 

ধর্মের সহিত কোন ধর্মের বিরোধের কারণ 

নাই। 
উদ্ভিদ-তব-বিদ্গণ (13062101515) বলিয় 

থাকেন বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প একই মুলতব্রর 
বিভিন্ন বিকাঁশ মাত্র। পত্র যে মুল তন্বে 

বিকাঁশ,পুষ্পও দেই মূল তব্বেরই বিকাঁশ । অথচ 
সগনৃ্টিতে পত্র ও পুষ্প সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ 
বলিয়া মনে হয়; বস্ততঃ উহ] এক । বিভিন্ন 

ধর্ম, এক নিত্যধর্ম-বুক্ষের অংশ ) আঁপারতঃ 
বিভিন্ন বলিয়! বোধ হইলেও উহারা ক । যে 
মূল-তন্বে পুষ্পাদি নির্মিত, তাহাকে উত্ডিদ- 
তত্ববিদ্গণ ০০০৮৪৮1৩০11 বা উদ্বিজ্জ 
কে'য বলেন। বৃক্ষের কাণু-শাখা-মুল-পত্র- 
পুষ্প-ফলগ অমস্তই এই ০61] বা কোঁষ হইতে 
বিকশিত | এই 0611 বা কোষ বিবিধ বর্ণ, 
লুত|, কাঠিণ্য প্রভৃতি অবস্থা] প্রাপ্ত হইয়! শাখা- 
পুষ্প পত্রাদিতে পরিণত হইয়াছে। তদ্রুপ 
বিবিধ দেশের, বিহ্বিধ সংস্কার ও আধকাবীর 

উপযোগী হইয়া এক নিতাধশ্মই |ববিধ ভাঁষে 

বিকশিত রহিয়াছেন। প্রুভগবান প্রয়োজন- 
বশেই এক নিত্যধশ্মকেই ভিজ্জূপে বিকশিত 
করিয়াছেন। প্রশান্ত সমুদ্রের বক্ষে যে অগাধ 
জলরাশি, উহাই শুষ্যোত্তাপে বাঁন্পাকাঁরে গগণ- 
সঞ্চারী মেঘে পরিণত হইতেছে; উহ্নাই অন্রভেদী 
হিম লয়-শিখরে কঠিণ তুষাব্রূপে পরিগত হইয়া 
পুনযায় গ্রকৃঠিবশে সমুদ্রবক্ষেই স্বরূপতা। লা 
করিতেছে। তুষারের কাঠিণ্য, জঙ্গের তারল্য 
ও মেঘের বান্পায় ভাঁব, বিতর হইলেও এ ঠিন 
মূলে এক। বিভিন্নদেশ, কাল ও অবস্থায় এ 
'কেরই হিন প্রকার দিকাশ। জ্ঞানে, এ 

৫৩ 

তিনকে তিন ন! বলিয়া! "একই বলিতে হয়। 
তদ্ধণ দেশ, কাল ৪ মানবজীবনের অবস্থাচেদে 
একই নিতাধন্ম ভিন্নভাবে বিকশিত রহিয়াছেন। 
যনে হয় যেন সম্পূর্ণ পৃথক ধর্ম, নক্ঙঃ তাহ! 
নহে । জীব যখন সংস্কারের অতীতাবন্থ। 
ছর্থাৎ গুগাতীতাবস্থ। লাভ করে, তখন এ এক 

নিত্যধর্শইী যে সর্বাদেশে। সর্বসহ্্রদায়ে 
বিস্ঞমান রঠিয়াছে তাহ! সম্যক বুঝিতে পাবে। 
জ(ন না হইলে যেমন এক 081] বা কোঁবই 
বৃক্ষের সর্ব অংশ বুঝিতে পারা ফায় না, জ্ঞান 

ন| হইলে যেমন তুষার, বাম্প প্রভৃতি এক 
জলেরই বিবিধ প্রকার বিকাশ বুঝিতে পারা 
যায় না, তদ্রুপ দিব্যজাঁন লাভ না হইলে এই 
নিতাপশ্দের সর্বধশ্মসমন্বয়ত্ব। এই নিত্যধন্মের 

বিবিধ প্রকার বিকাশত্বও বুঝতে পার। ষায় না। 

জানীর মীমাংস। অন্রাস্ত! এজন নিত্যধশ্েের 

সব্বধন্মসমন্থত্ব অবশ্ব স্বীকা্য। এইজন্ 
র্বদেশের, সর্বকালের, সর্বধন্মের গুণাঁতীতা বস্তা 
সম্পন্ন জ্ঞ/নী, ভক্ত ও প্রেমিকন্ধিগের একই 
ভনের ঝঙ্কার শুনিতে পাঁওয়! যাঁয়। 

বন্ধ বেব্প নিহা, তদ্রুপ তীহার ধশ্মও 

নিত্য । অন্ধের সকলই নিত্য। ব্রদ্দের শক্ষি 

নিত্য, ব্রন্ষেন গুণ নি, ব্রদ্ষের কর্দ নি, 

ব্রহ্গর নাম নিত্য, ব্রদ্মের রূপ নিঠ্য, ব্রঙ্গের 

লীল| নিতা, ব্রদ্ষের সাক।রত্ব নিঠা, বর্ষের 
অ+কারত্ব নিত্য, বক্ষের নিরাকারত্ব নিত্য, 
ব্রন্মের সাকার আকার গ নিরাকাঁরের অঠীত 
অজয় তুরীয়াতীতত্বও নিতা ; ব্রন্মের অবতারত্ধ 
নিত্য; ব্রহ্গের অর্ধ নাম নিত, ত্রহ্ষের সর্ব রূপ 

নিত্য, ব্রদ্ধেন সর্ব প্রকার বিকাশ নি, ত্রহ্থের 

সর্ব প্রকার বিভূতি নিত্য, বরন্দের জ্ঞান, প্রেম 
ও ধন্দ সকলই নিত্য । ব্রদ্ধ সম্বন্ধে কিছুই 
নিত্য নহে, কারণ রঙ্গ শ্বয়ং নিত্য। বাছা 

নিত্য তাহাই ব্রঙ্গ | দ্মুতরাং ধর্দও ব্রক্ম। 



৪8 

যাহ! নিতা তাহা সত্য 1 সেই জন নিত্য- 
ধর্দও সত্য । যাহার কারণ নু'ই তাহা [নত্য। 
নিভ্যধর্শের কারণ নাই, সেইজন্য নিভাধন্€ 
নিজ্য ” »াহার কারণ নাই তাহার উৎপত্তিও 
নাই, যাঁহার উৎপত্তি নাই তাঁহাই অজ। 
সেইজন্ত নিত্যধর্মও অজ, কারণ নিত্যধর্দের 
কারণ এবং উৎপত্তি নাই। উৎপত্তি যাহার 

হয় নাই তাহার বিনাশও নাই, হাঁহাই অমর 
বা। অবিনাশী। সেই জঙ্ত নিত্যধ্মমও অমর 
বা অবিনাশী, কারণ নিত্যধর্দের বিনাঁশ নাই। 
নিত্যেরকি কথন বিনাশ হইতে পারে? 
নিত্যধর্ম্ম নিতা-সত্য-সজ ও অবিনাশী বলিয়] 
তাহার পুর্বে অপর কোন ধর্মই ছিল না; 
এইবগ্ঠ নিত্যধশ্ম আর্দি। নিত্যধর্দের আদিতে 

কোন ধর্ম হয় নাই, এইজন্য নিত্যধন্ন অনাদি । 

যাহ! আদি-অন।দি-নিত্য-সত্য-ম্জ ও অবি- 
নাশী তাহাই অনস্ত। নিত্যধর্শটা আদি 
অনাদি-নিতাস্সত্য-অঞ্জ ও অবিনাশী বলিয়া 
অনন্ত । সেইজন্য অনভ্তধর্দের সম নিজ্যধন্ম। | 
যাহ! নিত্য চাহ সত্য ; তাঁহার হাসবৃদ্ধি নাই, 
তাহার রূপাস্তর হয়না এবং তাহাপ্প কোন 

প্রকার পরিবর্তন নাই । নিত্যধন্ম নিত্য 
বলিয়। তাঁহা। সভ্য; তাহার হাঁস বুদ্ধি নাই, 
তাহার রূপাস্তর হয় নাএবং আহার কোন 

প্রকার পরিবর্তনও নাই । 
সেই নিচ্যধর্ম, হলের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তও 

অব্যক্ত হন। যখন ব্রহ্ম ব্য হন তখন 
নিত্যধশ্মও ব্যক্ত হন, আবার যথন ব্রহ্ম অধ্যক্ত 

তখন নিত্যধন্মও অব্যক্ত | বখন ব্রন্ধ মগ্ডণ সক্রির 
হুন তখন নিতাধন্দও সগুণ সক্রিয়, আবার যখন 

বদ্ধ নিগুপ নিঙ্রিয় তখন নিত্যধন্দও নিগুপ 
নিক্ষেয়। যেমন বীজের মধ্যে অব্যক্ত ভবে 

বৃহৎ বুক্ষ আছে, যেমন বীজের মধ্যে +ত শাখা, 
কত গ্রশাখ। কত পত্র, ক পুষ্প, কত ফল 

প্রীত্রীনিত্যধর্দ বা সর্ধধর্মসমন্থয়। 

প্রভৃতি অব্যক্ত ভাবে আছে, যখন যেটার 
প্রকাশ হইবার প্রয়োজন তখন সেইঈ 
প্রকাশিত হইতেছে বা হইবে? তন্দ্রপ নিত্যধর্শে, 
পগতের শাখা-প্রশ1খ।-পত্র-পুষ্পফল প্রভৃতি 
স্বরণ নানাধন্ম বা সর্ধধন্ম অব্যক্ত ভাবে বিছ্যামান 

মাছে; যখন যে দেখে যে ধম্মের প্রয়োজন, 

হখন সেই দেশে সেই ধর্মই প্রকাশিত হইত্তেছে 
বাহইবে। নিত্যধর্দের সেই সব প্রকাঁশও, 
নিভ্যধন্মের ম্যায় আদি-ম.ি-মনন্ত-নিত্য-সভ্য- 

মন্দ ও অবিনাশী। যেরূপ একই বুক্ষের 
নালা শাখা-প্রশাখা-পত্রপুষ্পফল প্রভৃতি 

বিগ্কমান থাক! সত্বেগ তাহা! হইতে নৃতন নৃতন 
শখা-প্রশাখা-পন্র-পুস্ু'ফল প্রভৃতি প্রকাশিত 

হয়) তজপ জগতে এক নিত্যধশ্মের অন্তর্গ ও 
নানাধন্ম বিদ্যমান থাক! সত্বেও, একই নিত্যদন্ম 
হহতে জগতে শানাধন্ম প্রকাশিত হইতেছে ও 

হইবে । সেই সব ধণ্ম শিত্যধর্মে অব্যক্তভাঁনে 
ছিল, তাঁহার! প্রত্যেকেই নিত্যধর্শের অংশ 
নিঠ্যধ্ম। (যেমন শাখা প্রশাণা! প্রতৃত্তি 

বৃক্ষের অংশ বৃক্ষ, কোনটাই অবৃক্ষ নহে। ) 
তাহার! প্রত্যেকেই [নষ্যধশ্মের স্তাঁয় আঁদি- 

অনার্দিঅনন্ত-নিত্য-সত্য-অজ ও অবিনাশী। 

নিত্যধণ্মের স্তায় সেই সব ধন্মেরও কোনটীরই 
কাস-বৃদ্ধি নাই, কোনটীরই রূপান্তর হয় না এবং 
কোনটীরই কোন প্রকার পরিবর্তনও নাই) 
কারণ তাহাগ প্রতোকেই নিত্যধশ্মের স্তায় 

নিত্য ও সত্য। এইজন্য জগতে ষে সকল ধর্ম 

গ্রক।শিত হইঙখেছে এবং ভবিষ্যতে যেসকল 

ধশ্ম প্রক।শিত ংইবে--তাহ।র প্রতোকটাই সত্য 
ও নিত্য-স্বরূপ সনাতন পরমেশ্বর লভের কারণ 

হইয়া থাকে । এইজন্য জগতের প্রত্যেক ধণ্ম, 
এইজন্য জগতের সব্ব ধশ্ম যাহা কিছ্ভমান আছে, 

যাহ! প্রকাশিত হইতেছে এবং যাহ! ভাবধ্যতে 

গ্রকাশিত হইবে ভাহার গ্রত্যেকটীই ধন্মবিশ্বাসি- 



প্রীপ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্বধর্দসমন্থয় | 

গণের বিশ্বাস ও মান্ত করা কর্তশা । প্রত্যেক 

ধন্মই পরমেশ্বর লাভের এক একটী উপায়। 
গ্রত্তোক ধর্ম-বাই পরমেশ্বর লাভ করা 

যাইতে পারে। বাঁগর যে ধর্মে রুচি, তিনি 
বিশ্বাসের সহিত সেই ধন্মের আশ্রয় গ্রহণ 

করিলে সেই ধর্মছ্ারাই শ্রীতগবান লাঁভ করিষ্ে 

পারিবেন । ক্ষুধা এক. খাছ নাঁনা। প্রত্যেক 

খাছ দ্ারঃই ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইতে পাঁরে | যাভাঁর 
সে প্কার খাঞ্ে রুচি, তিনি সেই প্রকার 
খাচ্যদবার।ই ক্ষুধ। নিবৃন্তি করিতে পারেন। 
উদ্দেতী, ক্ষুধা! নিবৃত্তি | ক্ষুধা-নিবৃত্বি হইলেই 

হইল ! ধর্ম লাভেই শ্রীভগবান লাভ হয়। 
শ্ীভগবান স্বয়ং ধর্্মবু।জ । ধর্ম্মসম্থন্ধে সান্গ্- 
দয়িকতা পরি*্াগপূর্বক গিনি যে কথা বলেন, 

তাঁহ!ই সতা বলিয়! মানত করা উচিত, তাহাই 
অ'মদেবু গরন্যেকের শিবোধা্্য | সেইজন্য 
উদম্ধল্স সহ্্বক্ষে ন্িন্নি স্মেক্সতি 
আছ্ছেন্ন ভাহান্স তেই মতেল্প 
ক্চোন প্রন্চা পন্লিবগ্ডন 
বচল্লিবাক্ লোন প্রম্োজন 
আই | সর্ধধন্মদ্বীরা _সর্দ্ঘ তন্ন! বা- সর্বাপন্থ। 

দ্বারা, সর্বপ্রকার পদ্ধতিদ্বীর।, সকামনিক্কাম 

সর্বপ্রকার ভাব দ্বারা--সর্বগ্রকার স'ধন 

গ্রীণালী ছ্বারা-_সর্বগ্রকীর উপাসনাদ্াাবা-_ 

সর্ব প্রকার অর্চশাঘার[-্প্সন্ধ প্রকার যক্স রা 

সর্বপ্রকার যোগদ্বারা-স্র্বপ্রকার ভক্তি ও 

গ্রেমাত্মক ভাব ছ্বারা--দিব্যজঞান ছ্বারাঁ_-ভগবৎ 

বিষয়ক সর্ব প্রকার সংকর্দ্বারা--সর্ব প্রকার পৃজ। 
দ্বারা--সর্ধগ্রকার বন্দন!. দ্বাণা-্সর্বপ্রকাঁর 

জপদ্ার।-- সর্বপ্রকার. স্বাধ্যায় ঘাগ-. 
জ্ীভগব।নের স্বরূপ অবলম্বনদ্বা রা শ্রীভগবানের 
সর্ব প্রকার রূপ অবলঞ্ন থারা--জীভগবানের 
সর্বপ্রকার শক্তি অবলম্বন ঘ্।র1--শ্ীভগবানের 

সর্বপ্রকার বিভূতি অবলম্বন ছ।র1--শ্রীভগব|নের 

৫৫ 

সর্বপ্রকার প্রতিমূর্তি অবলৰন দ্বার! শ্রীভগবানের 
সকল অবতার অবলম্বন বার! --্ীভগবানের 

সর্বপ্রকার নাম অবলম্বন দ্বারা--সকার-আকার- 
নিঝাকাঁর এবং এ তিনের অতীত তুরীয় ভগবান 
অবলম্বনদ্বার!__সর্বদেশে, সর্বক1লে, সর্বজাতি, 
সর্বভাবে, শ্রীভগব!নের ভজন কৰিতে পাঁবেন। 
সেজন্য ভগবান শ্রীরুষ, মহাযা অজ্জুনকে 
বলিয়াছিলেন £-- | 
“সে যথ। মাং প্রপদ্ঠস্ত তাঁংস্তখৈব ভজ।ম্যইম্। 
মম ব্য্মীনুবর্ধন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ববশঃ ৮ 

| শ্রীমস্তগবদগীতা | 81১১। ] 

অর্থাৎ যাহারা আমাকে যেভাবে ভজনা 

করে, তাহাদিগকে আমি সেক ভাবে ভজন! ব! 
অন্গ্রহ করি। হেপার্থ! মনুষ্যগণ সর্বভাবে 

অ।মারই ভঙজনমার্গ অন্ুবর্তন করিতেছে । 
যেকোন দেশে, যেকোনব্যাক্ত, যেকোন 

ভাবে, শ্রীভগবানের যে কোন নামে, যে কোন 
রূপের যে কোন গ্রকারে অচ্চন।! করেন, সে 

সমস্ত নাম ও রূপ শ্রীভগবানেরই | তাহার 
অণস্তনাম, অনস্তরূপ, অনস্তগুণ, অনস্তকার্য, 

অনন্তশক্তিঃ অনন্তজ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্তধন্ম । 

প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে আর অধিক অগ্রসর 

হহল।ম ন।। 

যদি কেহ জগতের সর্দধর্জেন উদ্দেশ, 
জগতের সর্দদাম্মর একতা) জগতের সর্বধর্শের 

পরদ্পরের অভেদত্ব জানিতে ইচ্ছ! করেন; যদি 
কেহ বিশুদ্ধ অছৈতবাদ--দ্বৈতাছৈতের সমন্থয়-_ 
রূপ-শ্বরূপের সমম্থয়--সাকার-আকার-নিরাকারের 
সমন্থয়--এক ও বছর সমম্থয়স্ষ্জঞান-ভক্তি 
প্রেমের সমন্থ়-_বিশুদ্ধা জনতবব--বিশুদ্ধ 
ভক্তিতদ্ব, বিশ্ু্দছ প্রেমতত্ব,--জীব তত্ব, 
শক্তিতব। অবতাগতব, গুয়তত্ব, ব্রন্মতত্য। 
বৈর!গ্য চ্ব--যোগ-লয়-নির্বাপ-মুক্তি প্রভৃতি 
বিবিধ বিষয়, বিবিধতত্ব জানিতে ইচ্ছ! করেন 



৮৬ 

তবে মদীয় গুরুদেব যোগাচাধ্য ভগবান্ 
জীঞীমদবধৃত আনানন্দ মহার/ুজ প্রণীত বিবিধ 
তস্বেপদেশ ত্রবং বিবিধ খ্রস্থাবলির আলো চন! 

করিলেই সরল কথায়--সহজ ভাযাঁয়-জগতের 
সর্ধধ্দের মত জগতের সর্বশান্ত্ের মত 

জীক্গীনিত্যধর্ম বা সর্বরধন্মসন্বয 

জগতের সর্বধন্মের পরম্পরের আশ্রয়ত্ব, 
পরস্পরের অভেদত্ব, পরস্পরের একত্ব উপল 

করিগা অবাক হইবেন, স্তম্ভিত হইবেন এবং 
আননো পরিপ্ন/ত হইবেন। 

শ্রানিত্যানন্দ অবধূত। 

তন্বান ও ভ্জ্তিহ। 

এক-শ্রেণীর সাধক আছেন ধাহারা “ভক্তি 
অপেক্গ। জনকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন এবং ভক্তিকে 

একটু অবহেলার চক্ষে দেখিয়া খাঁকেন। আবাঁর 

আর এক শ্রেণীর সাধক আছেন বাহার জান 
অপেক্ষা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন এরং 
জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়। থাঁকেন। 

সাথককে ব্রদ্ধের সহিত এক করাইয়া দেয়, পরা- 
ভক্তি এবং শুদ্ধ প্রেমও সাধককে প্রেমাম্পদের 
সহিত হপ্মায় ও এক করিয়া তোলে ।1+ ভক্তির 
চরমাবস্থায় ভগবানকে লাভ করা যায় ছিং 

তীহার সহিত ওনয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভক্ত পুণজ।ন 
আমাদের ূ লাভ করেন। সাঁধনপথে ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর 

মনে হয় জান ও ভক্তি এই উভয়ের কোনটাই | পরস্পরের বিরোধী নহে। তাহার। একে 
অবহেল! কিনব! উপেক্ষার জিনিষ নয়) ইহাদের | অন্তের সাঁয়। জান হইলে ভক্তি হয়, ভক্তি 
একটা বাঁদ দিলে অপরটী অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন 

হইয়া পড়ে । * সাধন-মার্গেজ।ন, ভক্তির সহায় 
এবং ভক্কি, জ্ঞানের সাহাম্যকারী । জ্ঞানের 

চঝমাবস্থায় স'ধক যে অদ্বৈততত্বে উপনীত হয়েন, 

পরাভক্তিতেও সেই অদ্ধৈ্ভাব আনয়ন করে। 
জান যেমন সমস্ত মায়া-প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া 
সাধককে অঙ্বৈতভাবভূমিতে লইয়া যাঁয় এবং 
এক অখণ্ড অদ্ধিতীয় সত্তার উপলব্ধি করাইয়। 

** গভক্তিরপি জান-বিশেষে। ভব্তীতি 

প্রয়েগঃ কৌরব-বিশেষে প1গুব-শব্ববন্ধোধাঃ।” 

(বশেষ হইতে ভিন্ন নহে ভক্ষি ও তদ্রপ “জন, 

গে।বিন্দভীষ/পীঠক ৩২ সিদ্ধাস্ত। নিঃ সং 

জ।নত্ব-আামান্তাৎ। 

ভক্ত ও জন বিশেষ । 

হইলে জ্ঞান হয়। পরমারাধ্য যোগাচার্ধ্য 
ভ্রীমদবধৃত জ্ঞানানন্দ ম্বামী মহারাজ 
বলিয়াছেন,--“আমাদের মতে ভক্ত আর জ্ঞানী 
একই ব্যক্তি । আমাদের মতে ভক্ত আর 

জ্ঞ।নী অভেদ | যাহার জান আছে, তীাহারই 
ভক্তি আছে %; ধাহাঁর-ভক্তি আছে, তাহারই 
জ্ঞান আছে। আমাদের মতে তক্ত অজ্ঞনী 
নহেন, জ।নীও অভভক্ত নহেন।” 

জ(ন-বিশেষে ভক্তিশবা- 
পাওব ধেমন কৌরব- 

হুইতে ভিন্ন নহে। বলদেব বিছাভুধণকৃত 

1 “অধৈত-জ্ঞানসম্পন্ন আত্মার।মের স্ভার আত্মারাম পরমভক্তও নিরঞ্ন শান্ত ও প্রকৃতির 
অভীত।...সেই আত্মারাষ পরমভক্ত যখন পরাভক্তিযৌগে ভগবানের নহিত তময়ত! প্রাপ্ত কন 

খন ভিনি নিজের স্বতঙ্রতা দর্শন করেন না।” ভক্তিষেগ দর্শন ১৩ পৃঃ! 

% গীতার মতে জানীই ভগবানের শ্রেষ্ঠ তক্ত। ৭1১৬ 



ীস্রীনিত্যধর্দ ব।.সব্বধর্সমন্থয়। 

. সিদ্ধাস্ত-দর্শন ২য়. ভাঁগ,১ম্ গিদ্ধাস্ত। 
পার্থিব জগতে আমাদের ঠনন্দিন . জীবনেও 

দেরিতে পাই, আমরা : যাছাকে . ভালবাসি 
স্ন্ধে আমাদের সমস্তই জানিতে ইচ্ছ। 

 ফিনি_ভগবানকে ভালবাসেন, তাঁহার 
রিও বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা 
নিজপ্রেমাম্পদের রূপ গুণ ও রশ্বরয্য - কাহার 
নিকট না ভাল লাগে? নিক্গ গ্রেমাম্পদর 
»ক্কি সামর্থ্য পরশ্বধ্য ও বিভূতির বিষয় কাহার 
"না জানিতে ইচ্ছ! হয়? প্রেমাম্পদের মাহ 
কিছু সকলই আমাদের নিকট সুন্দর ও প্রীতিকর 
অনেহয়। এই অন্ত প্রেমাম্পদের মাহ! কিছু 
আছে সকলই আমদের জানিতে ইচ্ছা! হয়। 

আবার যিনি ভগবানকে 'জানেন তিনি কি 
াহাকে'না :ভালবাপিয়। থাকিতে পাঁরেন? 
সৌন্দর্য্য, পীশ্য্য, বিভৃতি ও. গ্রেম শ্বভাঁবতই 
আমাদের গণ আঁকর্ণণ করে। ভগবানের 

লৌন্র্ধ্য, পর্ব; ক্ভিতি ও গস পরিচয় 
পইলে কে তাঁহাকে 'ভক্ষি না! করি।, ভাল না 

বাঁলিয়। থাকিতে পারে? রা পরঘিধ 
পর্ব পার্থিব বিভূতি ও পার্থিব প্রেম দেখিয়া 
আমরা সুগ্ধ হই। ভগবানের রূপ, ধরশ্বধয, 
বিস্তৃতি ও প্রেম দেখিলে কি আমর স্থির 
থাকিতে পারি? এমন অতুলনীয় ও গ্রাণ- 
“বিযোহন রূপ আর কাহার আছে? এতগুণ 

আর ক্টাহার ভিতর পাওয়া যায়? এত পরবর্ধ্য 
এত কিছুতি, এত প্রেম এত ভাঙগবাঁনা, এত 
ললেহ,ঞত করুণ! আর . কাহাতে - সম্ভবে ? 
তাই বলিতেছিলাম যে, ভনবানকে  জাঁনিলে 
ভাহাঃক স্বতই ভাল বসিতে, ভক্ত. করিতে 

ইচ্ছা, হইবে । ভক্তি, তালবানা গ্ষেছ. প্রভৃতি, - 
একই শ্রেনির জিনিফ। : ধখন মানুষ. ভগবানের 
মাধুর্য জপ দর্শন.রে, তখন ভগবানে, 'গ্রতি 
িেয়ের পুরণ. হয়।. যখন. 

হয়ু। 

মাম, 

৫৭ 

ভগবানের পরীর্ধ্যরূপ দর্শন করে, তখন তাহা! 
হইতে শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ. হয়.। 'ঘোঁগাচারধ্য_ 
পীতীমদবধৃত জ্ঞানানন্দ, শ্থামী মহারাজ 
বলিয়াছেন যে "অর্জুনের. পরভগবানের, প্রতি 
প্রথমতঃ সথ্য-প্রেম ছিল, বিশ্বকূপ দর্শন 
করিবার পর তিনি ভতিভাধে আগ্লত 
হইখাঁছিলেন। - 

মগাভ।গ?তি পুরাঁণাস্তগীত, বর 

গা্র্বতী হিমালয়কে ব্রদ্গ বিজ্ঞান উপদেশ কলে 
বলিয়াচছন,_ 

গজ্ঞানাৎ সঙ্গ'য়তে মুজিরউক্তি জানন্ত কারণম্। 
জ্ঞান হইডে মুক্তি লাভ হয়, জানের কারণ 

ভক্তি । শ্রীমদ্তাগবতে উক্ত হইয়াছে 
বাশ্রদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিত; ॥ 

জনযত্যাণ্ড বৈরাগ্যং জানঞচ বদহৈতৃকম্ (১।২।৭ 
জন্তার্থ--ভগবান বামুদেবে ভক্তিযোগ 

প্রযোজিত হইলে শীঘ্ঘই বৈরাগা ও জান উতর 
হন । 

আনা গ্ববাখাযণের যুন্ধকাতীয় সপষ অধ্যায় 
মতে,-- ৃ 
তকির্দনিত্রী জানন্ত) ভক্তিমোক্ষগ্রদারিনী॥ 

অর্থাং ভৰি জানেত জননী, ভক্তি 
মোক্ষ গ্রদ।য়িনী। | 

পূর্বোদ্ধত গোকগুলি হইতে আমর! 
দেখিতে পাই যে ভক্তি হইতে জন হয়। 

নিয়োদ্ধ 5 শাস্ত্রীয় গ্লোকে দেখিতে পাইব- শি 
হইতে তক্কি হয় । 

, ব্রহ্ম সংহিতাঁয় উক্ত হইয়া! ছে-.. 
পাণৈসঞ্ সদাচ!বৈস্তবভ্যাসৈঃ নিরন্তর 
_বোখযা যনাস্মানং ভকিমপুযততমাং, লভেৎ। 

,: আন্তার্ঘ" _ভগবদ্িষদক শান্তর. সাধুবর্ের 
আচার এবং সাধুগথ!হুতেয় বিষয়ের, মুহসুছঃ 
।আভ্যাষ তারা আস্মজান.সঞ্কাত ইইলে তৎপর. 
' উত্তম! ভক্তি প্রাপ্তি হয় 



৫৮ 

গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ে আীভগবান 
এ খলিয়াছেন) 

| “অক্ষতৃত; প্রসন্নাত্মা ন শোঁচতি ন কাজ্ষতি। 
.. সমঃ লর্কেধু ভৃতেষু মন্তজিং লভতে পরাম্॥ 

_ সজ্য। মামভিজানাতি যাঁধান্ যন্চা্মি তৰতঃ। 
ততো! মাং তত্বতে|আত্ব| বিশতে তদনস্তরম্ ॥ 

। ব্রঙ্মাভাব প্রাপ্ত ও প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি শোক 
করেন ন। এবং আকাজ্ষ।ও করেন না। তিনি 
সর্বভূতে সমদর্গী হইরা পরমশ্রে্, মন্বিষমিী 
ভক্ি লাভ করেন। আমি য' 'দ্বশ এবং যাহা, 
তাহা একান্ত ভক্তিযোগে প্রকৃতরূপে জাত 

' হন) তদনস্তর আমাকে ম্বরূপতঃ জানিয়। 
আমাতে গ্রবেশ করেন। সুতরাং জ্ঞান ও 
ভক্তিতে কিছু মা বিরোধ ব1 অসামঞ্জন্ত নাই। 
গুকদেব পরমজ!নী, পক্ষাত্তরে তিনি অসাধারণ 
ভগবন্তত্ত ছিলেন। ব্রজজোপীগণ পূর্ব পূর্ব 

জন্মে মহাজনী ও যোগসিদ্ধ ছিলেন, দ্বাপরে 
ব্রজগোপীরূপে নারীদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণপ্রেমে 
মাতোয়!রা হইয়া ছিলেন। বা!সদ্ব অসাধারণ 
নী হইগাও ভক্ত,ছিলেন। শিশবতাঁর 
ভগবান্ শঙ্করাচ।ধর্য মৃন্তিমান্ জ।ন-্বরূপ ছিলেন, 
তথাপি তাহার অনন্তসাধারণ ভক্তি ছিল। 
পঙ্কর'বিপ্চিত মনোছর স্তোতগুলি এই বিষয়ে 

 শ্রমাণ। ভগবানের অবতার মহাপ্রভু 
শ্রীকফচৈতন্ত মহাঁজ!নী কইয়া ও শুদ্বভক্তি, শুদ্ধ 
প্রেম ও মহাভাবের প্রতিমূর্তি স্বরূপ ছিলেন।, 
জমন্রামাহজাচার্ধা, জীমনমধা চার্্য, প্রীমদ্রূণ ও 
সনাতন গোস্বমী, শ্রীমদ্ভীব 
প্রভৃতি অসাধারণ ভক্তি সম্পন্ন হউয়াও অদ্বিতীয় 
জানী ছিলেন। : 

বাইবেলে উক্ত হইয়াছে, 
চ5 10066) 0০৫ 110 10৮68 
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গোন্থামী 

শা শা 

প্রশ্জীনিত্যধর্শ ব! সর্ববধর্শমন্য় 

তগবৎ' প্রেমিক তীহারই ভগবদ্বিষয়ক জান, 
জন্মে কারণ ভগবানই গ্রেম। 

যোগাচাধ্য শ্রীত্ীমদবধূত জানানদ স্বামী 
মহারাজ বলিয়।ছেন,-- | 

"আত্মজ|নের সহিভ আত্মপ্রেমের বিরেধ 
নাই। আত্মজ!নের সহিত আত্মপ্রেমের 
অনৈক্য নাই। আত্মজ!ন ব্যতীত আত্মপ্রমের 
বিকাশ হয় না যে অবস্থ!য় আত্মজ্ঞান অব্যক্ত 
থাকে, পে অবস্থায় আত্মপ্রেমও অব্যক্ত থাকে ।” 
আত্মজানের এরক।শে আত্মপ্রেম প্রকাশিত 
হুইয়৷ থাকে। আত্মপ্রেম দ্বারা আত্মাকে 
সম্ভোগ করা যাঁয়। সেই সন্ভোগসময়ে 
আত্মজ।ন বিষয়ে নে।যোগ থাকে. না। সেই 
সম্ভোগসময়ে আত্মঞ্জান বিষয়ে মনোধোগ না 
থ1কিলেও সেই আগ্জানের দোঁপ হয় না। 

( ভঞ্গিঘোগ দশন ১৬শ অধায়।) 
শরীমস্ত/ব্দগী ঠা ১২শ অধ্যায়ে ভক্তের যে 

সকল লক্ষণ, ₹য় অধ্যায়ে জংনীরও সেই সকল 
। ঈক্ষণ বখিত হইঘাছে। 

কাহারও কাহারও ধাঁপণা যে, জ্ঞান 
নীরল ও শু বস্ত। বাস্তবিক তাহা 
ণতে। আন ও আনন্দ অবিচ্ছিন্ন ভাবে 
বর্তমান। পরমারাধ্য গুরুদেব বলিয়াছেন, 
“জ্ঞানশ্ক্তি ব্রহ্ষম়ী;) সেই 
জ্ঞানশক্তিরই একন'ম আগ্যাশকি ও 
অনাগ্যাশক্তি। জ্ঞানশক্তির অপর 
ন'ম চিতশক্তি। তক্ত্রে' সেই 
চিতশক্তিরই . নাম কালী শক্তি 
বৈদিক আনন্দকেই ত্রহ্ষবৈবর্তপুরাণে .. 
রাধার্শক্তি বল! হইয়াছে । চিতৎশক্তি 
কালী, অ.নন্দময়ী। €চিৎগর্ধে 
জ্ঞৰন। | জ্ঞানশক্তি, ধঞানন্দ 
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রাধাশক্তির . অন্তরবাহো ব্যাপ্ত ও 
পুর্ণ | জ্ঞানশক্তি, আনন্দ-শক্তিময়ী । 

জ্ঞানশক্তি, আনন্দ-শক্তির জীবন । 
চিতশক্তির অংশ মানন্দ নয়, কিন্ত 
চিৎশত্তি আনন্দময়ী। একই 
জ্ঞাঁনশক্তি নানা শক্তির সমন্রি । 
যেমন একই শরীরের নানা অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ আছে, যেমৰ একই শরীর 
অন্থি, মাংস ও শোণিত প্রভৃতির 
সমন্ভি; অন্থি, মাল ও শোণিত একই 
শরীরের তিন অংশ হইলেও; তিন, 
তিন প্রকার জিনিষ ; শুদ্রপ একই 
জ্ঞানশক্তির নান! শক্তি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ । 
এক জ্ঞানশক্তির নান! প্রকার শক্তি 
নান! বিকাশ মাত্র । জ্ঞাণ-শক্তি 
ধেমন নিত্য, তদ্রপ তাহার শাখা- 
প্রশাখ। সমস্ত শক্তিও নিত্য । প্রেম 
ভক্তি শক্িদ্বধও জ্ঞানশক্তির ছুই 
শাখ। | প্রেম ভক্তিও নিত্য |” 

( সর্বধধন্মনিরয়সার । ) 

গ গ্যন্ত সর্বে সমারভ12 8০, 

1 যথাযথ শাস্বালোচনার বিশেষ ফল উক্ত 
এক প্রধান উপায় ।* 

৪১৯ প্রীগীতা। 

৫৯ 

রাধা হলাদিনীশক্তি। আবার তিনি 
চিন্ময়ী। - তাই বলিতেছিলাম, হন ও 
আনন্দ পরম্পর অবিচ্ছিন্ন) জ্ঞানের ভিতর 

আনন্দ ওতপ্রে।তভাবে রহিয়াছে, আবার 
আনন্দের ভিতর জ্ঞানও ওতপ্রোতভাবে 
বর্তষান : কৃষ্ণ ও কালী অভেন | জ্ঞানশক্তিও 
হল।দিনী শক্ত একে অন্ডটের সহিত অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে সম্বন্ধ। তাই রাধাও কৃষ্ণ পরম্পর 
জড়িত। উভয়ে মিলিয়া এক হইয়! 
আছেন। | 

জান ও ভক্তি অতি হুল 'ভ ছিনিষ। গুরুকগ। 
ভিন্ন জন ও ভক্তি লাভ কর! কঠিন । সদ্গুরুর 
কপায় জান ও ভক্তির স্কুরণ হয়। জ্ঞান এবং 
ভক্তি অনুভব ও উপলব্ধির জিনিষ। মধু 
শান পাঁঠে জ্ঞান হয় না। শান্ত্রপাঠে পাণ্ডিতা * 
লাভ হইতে পারে, বি5ক্ষণতা। জন্মিতে পারে, 
কিন্ত জনের অনুভূতি ও উপলব্ধি হওয়া 
কঠিন। 1 শ্লীগুরুদেব জ্ঞানচক্ষু উল্মীলন 
করিয়া দেন) এ জন্তই গুরুগীত।য় উক্ত 
হইয়!ছে, -- 

“অজ(নতিমিরন্বহ্য জ।নাজনশপাকয়! |. 
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

শ্রজ্যোতিগিজ্ নাথ সেন । বি, এল। 

নিঃ সং 

হইয়াছে "শান্ত্রই ভগবচ্জরণে দৃঢ় বিশ্বাস করিব 
(নিত্যধর্দ পত্রিকা) নিঃ সং। 



৬ প্ীপ্রীনিত্যধন্্ম বা সর্ববধর্মসমন্থয় | 

অবততাজ প্রসজ্। 

' প্রথম সংখ শ্রীপজিকায় “ঙন্বোপদেশ 

আন্বাঘন” নামক প্রবন্ধে উত্ত হইয়াছে, 

'ভরীভগবাঁন যখন জগতে অবতীর্ণ হন, ভক্তগণ 

াহাকে চিনিবামান্র তীহাদের ইচ্ছা হয় 

যে অতি উচ্চ পর্বতে উঠি, উচ্চৈখবে 

জগৎবানীকে বলিয়। দেয়-ন্মুসংবাদ দেয়। 
এই স্থানে, আমাদের কিছু বক্তব্য অছে। 

প্রীভডগবান জগতে আদিলেই ভক্তগণ 
তাহাকে চিনিতে পারেন কিম্ত অভক/ণ 

তাঁহাকে চিনিতে পারেন ন। | বিশ্বাশী ভতাহাতে 

বিশ্বীস স্থাপন করেন-আত্ম সমপপণ করেন 3 

অবিশ্বাসী তাছা হইতে দুরে জিয়া বান 

ও অনেক সমএ উহার বিবোধী হইথ়। উঠেন 

ভক্ত ঠাহাতে ভগন্বার অনেক্ক প্রকাশ দেখিতে 

পান ও আনন্দে আম্মার! হইয়। উঠেন 

অভক্ত তাহার দোষদশনই করিয়া খাকেন। 

ভক্ত চগ্গুত্মান ? অভক্ত অন্ধ | অথচ “কে সময় 

নানা গ্রকীর কোলাহল কণিয়। বলেন১--“কই 

আমরাও ত+ দেখিয়াছি, ভগবস্বার বিক!শঠ? | 

কিছুই দেখিতে পাইনা 1৮ তাহার উত্তন্ে যদি 

বল। যাঁয়'-"তুমি অন্ধ কি. গ্রকারে দেখিবে?" 

তবেই চটিয়া লাল। কতকুতর্কজাল বিস্ত'র 

করিয়া! বলিবে-৮"কই ভগবানের এক্ষণে অবতার 

হইবাঁধ বখ। শীন্কেত কিছু দেখ! যাঁয়না।” 

যেন অনন্ত শাগ্রই ত”র কন্ক। শ্রীমষ্ভাগবতে 

১৩২৬ গ্টকে ভগবানের অসংখ্য অবতার 

হইবার বিষয় অলগত হওয়া যায়; 
“অবতাবাহসংখ্যেয়াঃ হরেরভুত কর্ণ: ।* 

শ্রীমস্তগবদগীতাতেও উক্ত হইঘ।ছে,- 

 . প্ধ। যদাহি ধর্থন্ত ্ীপির্ভবতি ভারত । 

 অভুাখানমধর্পন্ত তন।ঝানং ্জাম্যহম্ ॥ 

পরিত্রাপ।য়' সধুনাং বিনাশায়চ ছুষ্কৃত|ম্। 
ধন্মসংস্থপনার্থায় সম্ভব।নি যুগে যুগে 0. 
এঁ প্রকার প্লোক, শিবগীত। এবং ভগবতী-. 

গীঠাতেও আছে। গরমোদার মহাঁনির্বাঁপ- 

তন্ধে উক্ত হইয়াছে, 

*উপ|লকানাৎ কার্য, শ্রেয়সে জগতাষপি। 
দনবানাং বিনাশায় ধংয়ে নানাবিধান্তথঃ |. 

মর্কখেয়পুরাণন্তগীত,।  ভরীশ্রীচণ্ডীতেও 
মহাকাপিকাঁর অবতার সম্বন্ধে ঠিক উক্ত, 
প্রকার শ্লোক নিবন্ধ আছে! যে।গাচাধ্য ভগবান 

শ্রীত্বীমদব্ধূত জ্ঞানানন? মহারাজ বলিয়াছেন, 

“কোন্ ব্যক্তির কর্ন কোন্ রোগ 
হইবে ভাহার উল্লেখ কোন গ্রঙ্থেই 
দাই । শেইজন্ ধি' তাহার কোন 
প্রকার রে।গ হইলে -তাহা! অবিশ্বাস 
এবং অন্বীকার করিতে হুইবে? 
নবুংন রোগ এবং তগুসং ক্লান্ত লক্ষণ 

সকল দেখিলেই বা সেই রোগ 'কি 
প্রকারে অবিশ্বাস এবং অস্বীকার 

করা ঝইবে ? ভগব'নের অত্যাশ্চর্যয 
অলৌকিক স্বন্তাব চরিত্র, ভগবানের 
অসাধারণ গুণ সকল যে কোন 
ব্যক্তিতে দেখিবে তাহ!কেই তোমার 

ভগবান বলিয়! স্বীকার করা উচিত, 
ভাহাকেই” তোম[র ভগবান বলিয়। 
পৃঞ্জ অর্চনা! করা উচিত |» “কোন 
“রদেহ, কোন নারীক্জেহ কিম্ব। কোন 



ধর্ম বা সর্ববধর্সমন্থয় ॥ 

প্রাণিদেহ হইতে অনামান্য, 
অদাধারণ, অত্যাশ্চর্ধ, অলৌকিক 
এবং অদ্ভুত. নাঁন। কার্য্যের, নানা 
শক্তির, নানা গুণের এবং নান! 

ভাবের প্রকাশ দেখিলে, সেই দেহে 
ভগবদাবিভাব অত্বীকাণ কি প্রকারে 
করিবে ?1%. 

জীমন্তাগবতে ১০।১০।৩৪ 

হইয়।ছে-- 

'্য্তবত।র জ।/ত্তে 

শবীবরেঘশরীবিণঃ । 

 তৈসশ্ঠৈরতুজ্য। তিশয়ৈ 
বা্যৈদেহ্ঘিলঙ্গতৈ2 ॥* 

অর্থাৎ ষে সকল 'অতুঙ্গ আঁঠিশযাসম্প্ 
বীর্মা জীবের পক্ষে. অসম্ভ। সেই সকল বীর্য দর্শন 
কারর়া দেহিগণের মধ্যে আপনার 'অবভাঁর 

জ।নিতে পার! যায়! * 

শাস্বাক্য নয়? ' 

গ% অ+ অজ” হয়। 

উদাহরণ্রে সায় অপর বহু পদ এ হুত্রান্ুসারে সাধিত হইতে 
কঙকগুপি উদাহরণ দিয়াছেন; কিন্তু এঁ সকল লক্ষণীক্রাস্ত 

তাহা হইতেছেন। এজন জ্ীমন্ভাগবতে বল। হইয়াছে, 
অনন্ত অবতাঁর। সিদ্ধ মহাপুরুষের] নর । 

নাশয়ণত্ব গ্রা্ত.হন। তাই ভগব(ন্. শঙ্করাচার্ধ্য। জীব বিষু। হইবে না 

অনঠারের লক্ষণ সক বলিয়।, 

আরও অবতার হইতে পারেন এবং 

--অবতারা হাপংখ্যেয়” অর্থাৎ 

ধ্দি বিধু্বং 
নারায়ণ । তিনি নর হুইয়াছেন। 

ল্লোকে উক্ত 

এ গুলি কি। 

৬১ 

ভক্তগণ ভগবানকে পাইয়া আননে 
উৎফুল্ল হইয়া! যখন জগতের জীবকে জানাইতে 
চাছেন যে 'ভ্রীতগবান জীবের ছুঃখ দুর করিবার 

জন্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন, অতএব পাপী তাপী কে- 

কোথায় আছিস ছুটে আয়, শী অভযনচরণে 

শরণ নে-স্পআর তোদের ভবের ভু থাকবে 

না তখন এ অবিশ্বাসী অভক্তগণ কুতর্কের 
কোলাহল তুলিগ ভক্তের এ আহ্বানবাণী 

সাধারণ জীবের শরুতিগোচর হইতে দেয় 
ন|। হায় ছুর্ভাগ্যগণ! ভবপারের কর্ণধার 
যখন তোদের পার করিবার জনা তাহার 

চরপ-তর্ণী লইয়! তোমাদের ঘরে ঘারে থুরিয়! 

বেড়ান তখন তে'মর। মোহনিদ্রায় অভিভূত 
থ।িয়। তাহাকে দেখিতে পাঁওন। কেহ 

দথাইয়। (দিলেও সংশষের রঙ্গীন চস্মা চক্ষে 
দি তাহাকে অন্নপ দেপিয়। থক । তোমর। 

০২1মদের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্ অহঙ্কাবে অন্ধ 

হ্হয়া শিঙ্গেরাই বঞ্চিত হও । তোমরা আরও 

| বলিয়া থ।ক,-উহারা ( অর্থাৎ ভক্তগণ ) 

এই স্ুত্রের কতকগুলি উদাহরণ দেওয়! আছে। উল্লিখিত 

পরে। তদ্রপ শাস্ত্রে 

তাঁহর। 

বলিয়া “বাঞ্স্তচিরাঁং 
বলিয়াছেন। বিষুত্ব লীভে জীব বিষ্ণুর ন্যায় হন) কিন্ত জ্ীভগবীন 

তিনি নররূপী নারায়ণ। যোগ|চাধ্য ভগবান্ 
ভীতীমবধৃত জানানন্দ মহারাজ বলিয়াছেন,_-"সাধারণ সাধু, নদীর ম্ব/ভাবিক আোঁত-" 
অবতার বস্তা । তিনি ভাল মন্দ বিচার করেন না, উত্তম অধম বিচার 

নিকৃষ্ট বিচার করেন না, পাপী অপাঁপীর বিচার করেন না। অমস্তই ভ'সাঁন।* 
পুর্ণজ্ঞন, পুর্ণভক্তি, পুর্ণপ্রেম, পু বৈগাগ্য এবং অসাধারণ দয়ার বিকাশ শ্রীভগবান 

উৎকৃষ্ট 
একাধারে 

ব্যতীত 

করেন না, 

অন্য লন্তব নহে। শ্রীভগবান একই সময়ে, একই দেশে, বিভিন্ন ভাবাপন্ন বিভিন্ন পরঃণীর 
সমভাবে চিত্তরঞ্জন করিতে পানেন। গ্রঙ্গেকেই মনে করে আমার চেয়ে আর কাহাকেও 



৬২ 
লি 

তগবস্বার় বিকাশ দেখিতে পাইঞ্নে জা 

আমর! পাইন! কেন?” কিন্তু ভাবিয়া দেখ, 
“ তোঁমর! কিনপে দেখিতে পাইধ্ব ? অবিশ্বাসের 

লৌহ-আঁবরণে তোমাদের চক্ষু আবৃত ন্ুতরাং 
সে দিব্যবিকাঁশ কি প্রকারে দেখিবে ? ভক্তের 

কাছে তিনি স্বেচ্ছায় ধা 'দেন, অবিশ্বীসীর 
কাছে তিনি আত্মগোপন করেন। ভগবানকে 

যে যেরপে ভাবে, সে সেই ভাবেই প্রাপ্ত হয়। 

অবিশ্বাসী যেয়প হাখয়-ভাব লইয়। তাহাকে 

দর্শন করিতে যান তিনি তী”র নিকট সেই 

ভাবেই প্রতিভ।ত হন। অবিশ্বানীকে. ভিনি 
ধয়া দিবেন কেন? গাভী তাহার নিজ বৎসক্রে 

পীযুযধার| পাঁন করাইয়া পরিতৃপ্ত করে কিন্ত 
অন্ত কেহ দু পাইতে ইচ্ছা করিলে প্র বসকে 

অবলম্বন করিয় এ গাভীর নিকট হইতে দুগ্ধ 
প্রা্ত হয়! ভদ্র. বতসরূপী ভক্তগণকে 

অবলম্বন করিয়া প্রীভগবাঁনকে ল'ভ ও সম্ভে।গ 

'ক্ষকিতে হয়। শ্রীভগবানের কৃণকল্ললতিকার 

ফলই এই হুল্ভ ভক্তসঙ্গ। যখনই 
ভগবান এ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন 

তখনই তাহার নিঙ্জন ও প্রিয়-ভক্গণই 

তাহাকে চিনিয় জগতে প্রচার 

করিয়াছেন। . আপামর সাধারণ সকলেই 

“সহাকে চিনিতে বা বুঝিতে কন্মিন্ কালে 
কখনও পায়ে নাই। সাধরণ-জীব, তক্তগণের ও 
তাহার পাঞ্থদগণের সুখে গুনিয়াই তাহাকে 
ভজন! করিমাছেন। সকলেই যে তাহার 

বিভভৃতি দেখিঘু| তাহাকে চিনে তাহ! নম॥। 
* প্গৌরাঙ্ছদেব বখন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 

তখন ভ্রীমৎ জন্বৈতাচ।ধ/, প্রবাস, গ্দ!ধর, শ্বরূপ 

বেশ্রী ভালবাসেন না। এই চততাকর্ষণ 
-স্ীতগবাম অবতীর্ণ হন তখন তাহার ভাবে 

কেন? তখনকার তক্জগণ সব 

্ীঞ্রীনিত্যধর্্ বা সর্বরধর্প্সম নয় 

দামোদর ও রামানননায় প্রভৃতি করেকজন 
অন্তরঙ্গ ভতক্তই তাঁহাকে চিনিমাছিলেন। 
এরূপ অনেক ভক্তকেই তিনি ত্র্্যয ও বিড়ূতি 
দেখাইয়াছিলেন ; উহাদের - সাক্ষাতেই 
তাহার মহাপ্রকাশ ভইয়াছিল। সকলেই 
কি সে মহাপ্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিল? 
ভক্তগণের কথাতে বিশ্বাস করিয়াই তাৎকালিক 
সরল বিশ্বাসী জনসাধারণ, তাহীকে ভগবান 
বলিয়। হ্বীকাঁর করিয়াছিল। তখন যি 
তক্তগতণর সাক্ষ্য বাক্যে ভগবত্বা প্রমাণিত 
হইয়া খকে তবে এখনই বা তাহা না 
হইবে কেন? শ্রীগৌনঙগদেবকে ভক্তগণের 
কথাগ্রমাণে ভগবান বলিক়্া স্বীকার 
করিতে ঘন্ধি তোমার জ্বাপত্তি না থাকে তবে 
এখন কোনও ভক্ত যাঁদি কোন ব্যক্তিতে 
ভগবানের বিকাণ দেখিয়া; তথিষয়ে সাক্ষ্য দেন 
তবে তাঁহার কথ! হাসিয়। উড়াইয়। দিতে চাহ 

সত্যবাদী 
ছিলেন আর এখনক'র ভক্তগণ মিথ্যাবাদী 
এ কথ। বলিতে পাঁর সা। কেননা: ভক্তগণ 
চিরকালই সরল ও সত্যবাদী গ্রবঞ্চন 
প্রতায়ণ! তীহাদের শ্বভাঁববিরদ্ধ। তখনকার 
ভক্তগণ অন্রান্ত আর এখনকার ভক্তগণ ভ্রান্ত 
এ কথাও বলিতে পার না । বলিলে তোমরাই 
উপহাঁসাম্পদ হুইবে। কেননা! যে মুগে 
শ্রীগৌরাঘদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা 
খবিযুগ নহে। সে আজ মাত্র চারিশত 
বৎমবের কথা । সুতরাং তখনকার ভক্তগণ 
সকলেই খাবি ছিলেন এবং খাধি ঝাকা অন্রান্ত, 
এ যুক্তির দোহাই দিতে পার না। বদি বল 

জ্ীভগবান ব্যতীত অন্ঠে সম্ভব নছে। যখন 
সর্বদেশই ভাবিত হয়। অনেক সিদ্ধমহাপুরুষও 

: সেই লময় ধরায় আগমন করেন।. সেইজন্ত অনেক লময্ে প্রতোক সিল্ধমধাপুরুষকেই এক 
একটা প্রবগয!নের অবভাব মল্িয়! মনে হয়। নিং।সঃ| টন | 
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তখনকার ভক্তগণের মধ্যে পর্তিত ও বিদ্বান 
ব্যক্তিগণ ছিলেন, তাহারা বিশেষ বিবেচনা ও 
বিচার না করিয়া সঃসা! কাহাকেও তগবান 
বলিষ্বা গ্রচার করেন নাই। এ কথার উত্তর 
'ঞই থে এখনকার ভক্তগণের মধ্যে কি পত্ডিত 
ও বিদ্বজ্জনগণের অসস্ভাষ আছে? এখনকার 

শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বহুশীক্তরদর্শী এবং বহু বিষয়ে 
পারদর্শী। এখনকার শিক্ষিত ব্যভিগণের 
প্রতিভ। সর্বাতো মুখী, ইহা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। চাঠিশহ বৎসর পূর্বে পণ্ডিতগণের 
জআ।নগবেষণার ও চিন্তাবাঙজ্যের যে পরিধি 

ছিল তাহা এক্ষণে বহু বিস্তৃত হুইয়! পড়িয়াছে 
তথ্থিষয়ে আর সন্দেহ নাই। বিজ্ঞানের 
উজ্দঞধ আলোকে এখনকার চিস্তশীঙগ 

ব্যক্তিগণের প্রতিভ! প্রাুত ও জড়-বিজ্ঞান- 
রাজোর বছু অন্ধকারময় স্থগে গ্রবেশ করিয়। 

রত্বরাজি আহরণ করিঠ্ছে, ইহা! কি কেহ 
জ্বীক্র করিতে প!যিবেন? তারপর তখনকার 

বুগে লোকের ভক্তি বিশ্বাস অধিক ছিপ। 

তক্তিন্ন কথা। ভগবানের কথা, অতীন্দরিয়ান্ুভৃতির 
কথায় তখনক!র লেক বরং বিশ্ব স্থাপন 

করিতেন; এখনকার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত 

৬৩. 

বিজ্ঞানালোকোত্ত/সিতচিত্ত ব্যক্তিগণ এ সকল 
কথায় একেবারেই প্বশ্বাসন্থাঁপন করিতে টাঁছেন, 
নাঁ। বিশেষতঃ অতীন্দরিয়াসৃভৃতির কথা 
আদৌ বিশ্বাস করিতে চাছেন না। এখনকার 
শিক্ষিত ব্যক্তিগণ একলেই গ্রত্যক্গবাদী; কোন 
বিষয় প্রত্যক্ষ না করিলে তাহার তাহার 
অস্তিত্ব হাঁসিয়! উড়াইয়। দিতে চাহেন। এই 
অবিশ্বাসের যুগে, এই প্রকার গ্ররত্যক্ষবাগের 
প্রবল ঝটিকার মধ্যে থাকিয়াও যাহারা কোন 
বাক্তিকে ভগবান বলিয়া প্রচার করেন, 
তীহার! চাক্ষুষ প্রমাণ ন পাইলে কখনই 
রূপ করিতেন না। এখনকার বিশ্বজ্জনগণ 
অন্ধবঙ্থাসী নহেন। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণে 
যাহ! বিশ্বাস করিয়াছেন, যুক্িত্বারা যাহা 
বুঝিমাছেন, তাহাই জন সমজে গ্রচাঁয় 'করেন। 
তপ্দিতর বিষয় প্রচ/র করিতে তীহাঁর! নিজেরাই 
কুন্ঠিত হন । সেইজন্য ইহাদের কথা আমাদের 
বিশেষভাবে অনুধাহন করিয়া দেখা উচিজ) 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঃ 

শ্লীটপেন্্রনাথ নাঁগ। | 

এল, এম, এস। 

ক্ক্সাল কুদস 
- শট ও 

[ নিঃ লং--লার্বজনীন নিষ্যধর্পের গ্রচারই 
এই পত্রের মৃত্য উদ্দেস্ত। বাহার গুণ লীল। 
সনাতন নিত্যধর্দের বিশদ ও বিভৃত ব্যাখ্যা 
বলিয়। উহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে অন্বি--উক 
ধর্মের গ্রচাবের সঙ্গে সঙ্গে-_] রি 

সেই মহাপুরুষের গুণ-গরিম। গ্রচান উদ্েশেও 
এট পত্রের অবহারণা, তাহার সবিশেষ 
পরি পাইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণে; বায়ে আজ 
আমি জযাঁচিত ভাবে দণ্ডাযম'ন। তাঃর 

পরিচয় প্রার্থনা কৰিলে আমি গ্রথমেই এইমাত্র 
বলিব--তিনি "মোদের দয়াল ঠাঁকুর।” যিনি 
ঈখেনুঃখেশোকে-তাপে কখন আশ্রিতকে 
ছাড়েন না, তিনি দয়াল ছ|ড়া আর কি? 
তাহাকে শুধু গুরু আখ্যা দিয়া বিনি নিরজ্ক- 
হইয়াছেন আমার নিশ্চয় ধারণ| তিনি ঠাহার 
বিশেষ পরিচয় গন নাই। আমি ভৃকতভোরী, 
তাই বিশিষ্টভাবে তকে চিনিয়/ছি ও আক 
স্পর্ধার সচিত তার বিশেষ পরিচয় দিতে সক্ষম 
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 হঈটতেছি। বদি তিনি রুপা করিয়া কাগকেও তাই আজ পূর্বশ্বৃতি জাগিয়। উঠিলে অস্থুতীপের 
দীক্ষা দান করিয়া! থুকেন, সে পুরুষধন্কে 
আমি বারবার ধন্ত!দপি ধন্যজনে নমন্গার 
কবিস্পঠিনি তাঁহাকে গুরুদপে জানিয়া 
'মানবজনম সফল করিতে পারিয়াছেন, তাহাতে 
অনুমাআ লশ্দেহ নাই। দয়াল আমাদের 
বলিয়াছেন, 

- ১ পগুরু চৈতন্য পুরুষ। গুরুকে 
ইইদেব বলে। ইষ্ট যিনি তিনি 
কখন অনিষ্ট করেন না। চৈতন্য 
পুরুষ গুরুর প্রত্যেক উপদেশ । 

 চৈতন্থময়। শিনি যাঁহাকে সচৈতন্য 
করিবেন ইচ্ছা করেন, সে তী'র 
উপ্দেশে সঠৈতন্য হয় । এঁ প্রকার 
গুরু-চৈতন্যের কোন উপদেশই 
শিষ্েন অনিষজনক হয় না। ৬ 

প্রকার গুরুর, শিষ্যের প্রতি সকল 
উপদেশই শিষ্ের উপকার করে, 
অন্ুপকার করে না ।” 

িনি যদি কাঁহ।বে। গুরু হইয়। থ।কেন, 
তিনি সৌভাগ্যক্রমে গুরুত্ব লাঁভ করিয়া 
মুজ্ির পথ প্রশস্ত করিতে পারিয়।ছেন তাহাতে 
আর স্নেহ কি? কত অনাদর) কত অধত্ব 
যে আমবী দিব।নিশি প্রদর্শন করিমাছি তাহ! 
বলিতে পারি না। সর্বদাই অ'জাপালনে 
বিরত হইয়া কুপথগামী হইয়াছি, কিন্ত 
চরণপাশে "ভীত নীরব অপরাধী সম* দণ্ডায়মান 
হইলে সে মুখমলের বিশ কিরণরাশ, আদর 

: স্ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে জীবন আলোকিত করিয়া 
'দিত। যেন মনে হইত কোন দ্য আঁলোক- 

'সিডধুতে মগ হইয়। জগতের সব ভুলিয়! গেগাম। 

ৰ 
ণ 
] 

॥ 
] 

ূ 
| 

| আমাকে কত 

৷ এক্ষেব!রে 

| 

লহিত কবির কথায় বলিতে ইচ্ছা করে £-- 
“চির আঁদরের বিনিময়ে সথ| ! 

| চির অবহেলা! পেয়েছ, .. 
(আমি) দুরে ছুটে যেতে হৃ'্াত পস]রি) 

ধরে টেনে” কোলে নিয়েছে” 
জীবনে প্রভূ্ধ কখন বিষণ্ণ বদন দেখি 

নাই। সদাই হান্তবদন--যেন- -প্রফুল্লতার 
জঙস্ত-মৃত্ডি, সঞ্ধীবন-রসায়ন, অমিয়াধীর। কি 
পরিচিত কি পরিচিত সকলেই সম্মুখে কিছুক্ষণ 
যাপন রিলে ৰ্ণিতে বাধ্য হইতেন, প্রন 

ছাল বাঁসিলেন। আচ্ছ!! 
এক সময়ে সমান ভালবাস! 

সকল হাদয়ে সঞ্চারিত করিতে যিনি পারিতেন 
রর ৬নি কে? যদ্গি কেহ পুনয়ায় জিজ্ঞাস। করেন, 

[মি জোরের সঞ্চিত পুনরার না বলিয়া থাকিতে 
রা ন।--£ন্নি ০সাছেব্ে 
দক্সাতন ভীকুত ৮ আহা! সে 
ভলব'সাএ পা, আজ ম্মরণপথে গাসিলে 
প্রাণ ফাটি মায়। সে আদরের মন্ত।যণ, 
“স গকরুণ অভ্যর্থনা, লে অপরিমেয় 

ভাগবাসার এক ট!ন! সমভাব যখন ক্ষণিকের 
জন্যও চিন্ত। করি চক্ষে আর জল ধরেনা। 

মনে হয়, ছুটে" গিয়ে একবার নবদ্বীপ্র দিকে 
যাই, না হুগলীতে যাই, না কালীঘ।টে যাই। 
কোথায়র একবার সেই অপূর্বয়পমাধুরী 
দর্শন করিয়া আরও একটু তাহার পথে অগ্রসর 
হইয়। আপি । সে অযাচিঠ ভালবাস! আর 
আজ কোথায় পাইব? কে আর অন্ধ আতুব- 
জনকে “আয় প।পী আম বিনামূলে পার করিব” 
বলির্ধ। পঠিত জনের প্রাণে আশার সঞ্চার 

কৰিবেন:? 

মনুষ্য মাত্রকেই টৈবচূর্বিপাঁকে কখন ন! 
বখুন সন্দেহে আন্দোলিত হইতে হয়। উক্ত 



ীীনিভাধর্ বা সর্তবধর্সময়।. ৬৫ 

বাড়ল হুত।গটকচম আযষটিকও দিরুসময় | রকন-লাকোন .দিন,. কোন-ন ন-কোন ক্ষণের 

বকিছদেছুর এই 'ছয়াধহ, দোলাতে. হুলিতে 

হটয় ছিল 15. কতদিন পাপের” বন্ধুতে ' মজিয়া 

তাকে দর্শন কারিতেবাই নাই $ আজাপাগন 
তাুরোর/'কখ।-উহর কথ! স্বরণে আঅ]দিলে 
ভংক্ষপাদ জপ হইত মুছিয়া, ফোলিব।র চেষ্টা 
করিতাঁফ1$. কিন্তু দয়াল তিনি অধম আতা 
তিপিএলাধীর: বন্ধু ডিনিস্্থান দিয়াছে 
একবার 'মভয়চয়ণে, ভূলিতে কি গারেম'? আ'মি 

ভুঙিলে তিনি ভূগিবের ডন? ' সঙ্গে সঙ্গে 
পশ্চাতত পশ্চাতে অজ্ঞ তসাে এমন শক্তিসঞ্চার 
করিয়া কুরিসা কুপথ হইতে ম্বজাইন্ত্র। তার 
দিক .ফিরাইজেন/লে কথ। যখন পরে বুঝিগাম, 

: গুলির সার্থক$। ঠিক উপল করিতে পাবিতম 
হৃগয়.মন ছুট করিব বগিতে পুরি ন1.। তকে ' 
উাঠফেযে কি.আখ্যায় আধ্যাত কবিয়। আমার 

শুধু গুরু বলিলে আমার সক্কীর্ণ হার পরিতৃণ্ঠি 
া্ভ করে ন।” গুরু ব্রা) গুরু বিঝু গুরুদেব 

মহেস্বর-প-একথা” শোনা! আছে। 

ৈ 

০০ 

'কিন্ত সে 
গাঁগীধচনের সার্থকত।ঃ;না বুঝিতে সক্ষম হইয়। : 
ব্যজিগত খগ্ুভূতির দাস হয়৷ বলিতে চাই-- 
ভ্তিন্নি গুরত5 আন্নাজ-_ইস্ট 

আন্না । ৰ 

বুন্দাবনে ' 

দেখি. তিনি সঙ্গে, কাশীতে দেখি সন্গুখে : 

আন্মান্স--ক্শ্াপ 
তিলি আমার. কোথায় নন্? 

দামমান |; মথুবায় দেশি সহান্ত ২ বদনে 

আকাশ্লার্গ হইতে বৃন্দাবন যে শ্বধাঁম, এইটি 
অঙ্গুলি: দ্বারা নিং্দিশ করিতেছেন। চক্ত্রে- 
সুর্যোকজলে-গ্ছলে, সদ। সর্বজই তর অস্তিত্ব, 
ছলেবর্পেকৌশঙে প্রকটভ করিতেছেন । এ 
হেন: প্রীপৃচিরা'ধন আমার কি: জগৎভর। নন? 

সানি হইত। 

কে ভুংখে। : জালামালায়, কঠোর তাড়নে 
মুহষান হইতে:দেন ন। ধিনি, তিনি কি আমার! 
 ভগবার, 'লেই হদয়ের দেবতা নন? এই | ভাঙ্গিলাৰ তাকে না জানাইয়াস্পকিন্ত তাহা 
অনুভূতি উ।”র আশ্রত প্রায় সকলের ভাগ্যে! জানিয়। বলিয়। আন্ধেন। আর এই যে আোতে 

সন্ত, কোন-না-কোন ভাবে একবারুও ঘট, 
তাহার কিছুম়াঅ সন্দেহ াই$.. 12. 0578 
আজ আমর! তাহাকে আর. সুরে 

দেখিতে পাইতেছি না. বটে, কিন্ত আর, এধুন 

রণ অনতৃতির নার করিতেছেন। কার 
কাছে বসিয়৷ আর সেব্প মিষ্ট কথা গুনিতে 
গাইব ন। সময, কিন্ত যে কথা খাল শুনাইয়। 
গিয়াছেন, আজ পর্যন্তও. কর্ণে বর্ণে বর্ণে 
ধ্বনিত হইছে এবং মর্খস্থল উদ্বেলিত 
করিসতেছে। কত. কথ। কহ রকমে রুহিতেন, 

পিওবুদ্ধি আমরা সামান্ত- জানে. সেই. কথ! 

নাঞ। আমার বেশ মনে পড়ে. নবহীপে 
যখন তিনিংছিলেন, আয়ি শ্রীচরণদর্শনাভি. যে 

যাইয়া,কয়েক দিন তথায় অবস্থান, করি। সেটী 
হ'ল বর্যাকাল। একদিন গঙ্গার একটানা! 
তে সাতার দিতে দিতে. অনেকদুয় 
গিয়া পড়ি, আর কিছুর যাঁইলে জীবনের 

কিন্ত অকুলকাগু!রী কি এক 
অদ্ভুত শক্তির দ্বারা যেন একটা বক্রটান দিয়া 
তটগ্থ করিয়া দিলেন! বিন্ময় বিহ্বল হইয়। 
ভয়ে কাপিতে কাপিতে আশ্রমে আসবার পর 
প্রভু আমাকে জিজ।ন! করিলেন,-*কোথায় 
গালিতেছিলে ?” আমি যেমন. মনে আদিল 
বলিলাম,-“আতে গ। ভাসান. দিয়াছিলাম 1” 
তহুতরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন,--”কোন্ জোতে 
অ'বার ভাসিতে হইবে কে জানে? এই 
বিশ্বে ভ্রীবনলীল। অন্থসন্ধিৎস্গণকে . আমি 
আর ন! বলিয। থাকিতে পানিতেছি না. এ 

প্রভু মে!দের অন্তর্ধামী বই জার.কি?. স্রোতে 



৬. 

ভালার বস ্ রলঙ্গ কোন্ ভ্রোতের নিত্শ . 
করিলেন কে€ কি বলিছে পারেন? এসেই 
আমার জীবনের ভীষণ "পরীক্ষার জোত-্-সঙ্গেহ 
দবঁগার়ি দৌঁলাঁর শ্রোত, কুপধে যাইবার 
প্রদোগন শোত। এ শত একটানা কোথায় 
তীসাইয়। লইয়! যাইডেছিল, আজ দয়া করিয়া 
ফিরাইলেন তাই বুঝিতে পারিলাম কুলে 

্রীপ্রীমিতাধন্ম বা সর্বাধপাসমন্বয | 

ধাকিয়াও পাপের মাযেনোনা দির! বলিজে, 
প্আমার চিন্তা! করিলে আমাকে পাইকে 1” :; 

প্র তুষি যে সর্ব । তোধাতক চিনিবায় 
লোক, লব যুগে চিনিয়াছেদ...ও টিনিষেল । 
ধখন জগৎ “তোমার” চে জুষ্টাইবে; ভখন 
আমাদের চিন্দিনের লাধ পূর্ণ হইবে। ছে 

উদ্িয়াছি। এরূপ কত পথহারাঁকে পথ ূ দয়াময়! দয়! করিয়া যখন পথে দাড়ি করাইয়ার 
দেখাইলেন কে তার ইয়ত্তা করিতে পাষে? র স্প্তোঁমার দিকে যেন সর্বদাই লক্ষ্য থাক 
তাঁই আয় সেই:অকুলকাঁণ্ডারীকে “আমার দয়াল ৃ যেন জগতের অনন্ত প্রলোভন বর্তনে “ডুবি 
ঠাকুর” না বলিযা কি করিয়া বাঁচি! আমাদের ! তোমার বিশ্বের পতাকার... লক্ষ্য না | 
প্রত্যেকের জীবনে এরূপ রহত্যময় খরা, রা | হারাই। এইটতোষার রাজীবচরণে একান্ত 
কত মূহর্ে মূহুর্তে ঘটিতেছে তাঁহার  শ্রার্ঘর! ! আমাদিক্সকে শ্রীচরণের . চিরজঞ্জা 
কর! যায়না ।' আমাকে ভাল ৮ করিয়! রাখ । আধীর্বাদ'কর যেন সর্বদাই 
বুঝাইলেন তিনি প্রযাল ঠাঁকুর মোদের” । তাই শির নত ভরিয়া তোমার চরণে ই নিবেন 
প্রাণ ভরিয়া স্বীকার করিতে পাঁরিতেছি, তীর কন্পিতে পারি £-%- | | 

“যদি, প্রলোভন বাবে ফেলে রাখ, . প্রকৃত দয়া অমি অনুভব করিয়াছি ও 

করিতেছি। গীতার সেই কথাটী--“হু্টেরে তবে। বিশ্ব-বিজদ্দিবরিপুহারি-রূপে, টপ 
বিনাশ হেতু ধর্দ সংস্থাপনের জন্ত, যুগে যুগে ; ছুর্বাল এ হৃদয়ে জাগ। 
আমি আসিয়া থাঁকি”আজ মর্টেমর্টে . যদি, অবিবাম রন্ষিবে ্বার্থ-সিদ্কুভব, 
গতিফলিত হইতেছে । এই বাক্যে আজ নিক্ষল-কলরব যাঁঝে ডূবিয়! রব, 
আমার:খুব বিশ্বাস হইয়াছে । আরম বিশেষ, 
ভাবে এ কথার তাঁৎপর্ধ্য অগ্নুঙব করিতেছি। 
ইহার অধিক আর বলিবাঁর আবগ্ক নাই, | 
কেনন! এ সব হ'ল অনুভূতির কথ! । নব্জীবন | 

পাইয়াছি-্প্রাণে 1 লাভ করিয়া! আজ ভরস। 

' তবে, শান্তিশনিলয়, চির -শান্ত-মূরতি ধরি, : 
ব্যাকুল & হৃদয়ে থাক। 

যন্ধি, লুকাঁয়ে রাঁখিবে তৌম। অলিকতাময় ধরা, 
ঢাকিবে মোহ-মেধ কান্তি তিমির-হুয়া, 

যদি, আধারে ন! পাছি পথ সত্য-হু্য.রূেপে 
ঠা'কে হসাইতে ও জগৎকে ডাঁকিয়। শুনাইভে | পথহাবা হ'তে দিও নাফ । 
-"ভিনি মোদের “গয়াল ঠাকুয়*-পাপীয় বন্ধু। | আশার ছলনে যদি ছেরি মায়'মরীচিকাঁ. 
মদে মনে তী'র চিন্তা একদও করিলেও | নয়ন মোহিয়! পাঁপ, শেষে জানে বিভীবিকা, 

 শত্যক্ষতা। লাতত ইইবেই হইবে এ জামার একাত্ব : তবে, ভীতি-্হরণ, যেন অভএ-বচন লুখা 
বিশ্বাস। ঠাকুর ! তোমার কত দয়! আমাদের । বিতর, এ বিপন্কে ডাক ॥* 
পতি, তুমি প্রাণে প্রাণে জাগবিত রহিয়াছ। | ( রজনীকান্ত সেন) 
»আমন। তৌমীকে দিবানিশি প্রত্যক্ষরূপে শ্রধিজেজানাথ ক্বোয়। -. 



নিত্য বা সরবগরিসদ) ৬ 

“স্ক্তডেষ্ল্র তহ্সন্ম ভাব 

[বালকের বচনা। 1 

দরসে দিন ভয়ানক এক. যুদ্ধ হইয়। গিকছে। 

সংম্মষের/জামাত| তক্ত আলির উদ্নিতে শত্রুর 

একটা বল্পম আলিয়। . তয়ানকভাবে ' বিধিয়। 

গিগছে কিন্তু বিধিতে যত না কষ্ট হইয়াছে 

খুলিবার কষ্ট যে তাণ্র চেয়ে অনেক বেশী। 

খুলিতে না পৰিল ক্ষতস্থ!ন পচিয়। : খলিয়! 

পড়িয়া! একটা অমূল্য ভক্ত-জীবনের অবসান 

করিবেস্ষউপায় কি? মহাষতি হজরত মহন্মদ 

ছেেখিলেন,মাঞ্জ একটী উপায় আছে, বখন তক্ত 

আলি নামাজ পড়িতে বমিবেন সেইতে। প্রকৃষ্ট 

সময় । ভক্তের প্রাণতো তখন আর পার্থিব 

তুচ্ছ বিষয়ের .ধাঁরও ধারে না) তখন তাহ! 

এ অপূরবহবর্গলোকে ইটদেবতাঁর চরণের তলে 
জীরনের সমস্ত আশা, ভরস1ও ভক্তি, তৃপ্তি, 

কমন লর উপুড় করিয়া ঢালিয়। দেয়। সেই 

সতযস্থদর মঙ্গলময় বাতীভ সে তে। তখন . আর 

গেল। নমাঁজ শেষ করিয়। উঠিয়া! দেখিলেন) - 
উরুবিন্ধ বল্পম অপস্থত হইয্ছে ওক্ষতস্থান 
বেশ বাঁধিঘা দেওয়া হইয়াছে। তিনি বিশ্ব 
বিমুড় হইয়া গেলেন । আর বাহীর. মঙ্গলময়, 
করুণাঁয় এতবড় একটা কাজ তাহার (আলির ) 

গ্রেকের উপর হইয়! গেল কিন্ত তিনি কিছুই 
অনিতে পাঁরিলেন ন1) সেই “খোদাতাললার” 
চরণে বারবার প্রণতি জানাইলেন।. 

(২) 
বঙসিয়! সেলাই ভক্তসাধু তখন 

ূ করিতেছিলেন। বাঁড়ীর মালিক দুরে বসিয়া 
দেখিতেছিলেন। ইঠিম ধ্য কোনও কারণবশতঃ 
মালিকপত়্ী ঘোম্ট| না 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন। 

মালিক, পত্বীর এই সমাজ ও শান্ত্রবিগর্চিত 
কার্য দেখিয়! পত্রীকে বলিলেন--“তুমি কি 
ভুলিয়া গিয়াছ যে মুসলমান শাস্ত্রের অনুশাসন 

দিয়াই সেখানে 

কিছুই জানে না । দেই তন্ময়হার সময় বল্পম | আছে যে, স্ত্রীলোক পরপুরুষের সামূনে ঘোস্ট! 
খুলির৷ লইলে সে টেরও পাইবে ন| )” মহল্মদের 

কথাক্্যায়ী কাজের জন্তু নমাজের সময়ের 
অপেক্ষ। কিয়া সকলে বসিয়। ঝহিলেন। ক্রমে 
নমাজের সময় আসিল, আলি গভীরভাবে 
নিবিষ্ট চিতে আবি হইয়া! ই৪ চিন্তায় 
হইলেন-তখন ভিনি বাহিরের সমস্ত ঠন্তকে 
ঢুঝ করিয়া! দিয়। হয় ' দেবতার গ্রসাদলাভের 
জন্ভ সমঘ্য- দেহমন ঢালিয়! দিলেন-বাহিরের 
জগতের কোনও খবরই আর তাহার কাছে 
মাস্বারজাল বন! করিতে পারিভেছিল না] 
স্হল্সদের উপদেশমত সেই সময় বল্পম টাঁনিয়! 
বাহির করা হইল.। মহাপ্রাণ আলি ঞকটুকুও 
জানিতে পারিলেন ন1-কি হইতে কি হইয়। 

নিমগ্ন 

৷ না দিয়া আসিলে তাহার যত চুল দৃষ্ট হইবে, 
ততবার তাহাকে বিষম নরক যন্ত্রনা ভোগ 

৷ করিতে হইবে 1” 
স্ত্রী, স্বামীর প্রশ্ন শুনিয়। বলিলেন-_- “ই 

আমার একথা মনে জাছে কিন্তু জীবিতপুকুষের 
সুখে যাইলে না জীবিত ও মুত. উভয়ের 
সম্মুখে বাইলেই এ ধিধির প্রয়োগ হয়?” 

খ্বমী উত্তরে বলিলেন--“না, 
জীরিতের বিষয়েই ইহ! গ্রাযোজ্য |” 

স্্ী কহিলেন--“তবেতো! প্রভূঃ : আমার 
অপরাধ হয় নাই। দেখুন, এ লোকটা যদিও 
বাহিরে জীবিত দেখিতেছেন কিন্তু উহার 
অন্তর/কা! বাহক সমন্ত বিষয়েই মূ 51” 

ণুধু 



৬ পাদ 
' কিং “কথা? স্বামী বঙ্সিলেন-”"সে 

দেখিতে পইতেছনা ও সেলাই করিতেছে 1 
উহার অস্তরাত। 

দা নল 

স্তী-আপনিএকটু উঠি, গি দেখিয়া 
জানুন ওকি করিতেছে ।” স্বামী, : স্ত্রী 
কাত উঠিয়! গিয়। যাহ। গ্েখিলেন তাহাতে 
জাশ্চধ্যাথিত হইয়া গেলেন। দেখি?লন 
ভ্কজ্সাধু উরুর উপর কস্থা রাখিয়া সেলাই 
করিতেছিলেন--কন্থার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের 
দেহের চামড়াও সেল1!ই করিয়া ফেলিতেছিলেন 
আর অজন্ ধারায়_রক্ত ঝরির়া পড়িতেছিল কিন্তু 

বাহিক ব্যাপারে মুত 

০ ক টি * রত আও ও ৮৮ ্ এ 2০৮৯ ঢা 

বা প্ ৪ 

১) 

সৈদিফো তাঁহার দৃক্পাঁতই ছিল না। বাহিরের 
'ইতিহটা বস্ত্র ভ্তা় সেলাই করিয়া যাঁইতেছিল 
কিন্ত মন সে কাজে ছিঙ্গ না। খাঁহাকে তিনি 
জীবনের শ্রেষ্ঠতম উদ্দেস্ত বগিয়া জ্ঞান করিয়া 
লইয়!ছিলেন এবং: এ: ঘাঁধথ-'ফহার, টিন্তরনই 
ভিনি দিধারাতি নির্বিকারভাবে :' আভিনংিত 
করিণেছিলেন শ্ারারই চরণে মন' তখন: নিখিউ 
ছিল, তীহাতেই' ভিনি ওলায় হইক্সাডিঙ্গেন | 
তিনি সেই পরগ।নন্দ উপধতো'গ .করিতেছিজেন। 
য়ে পরমানন্দকে, পাইলে জগর্তের  জুখহখে 
৪ জার ভিতৃতথাকে না. শী. 

8: 'টেপ লজ, রংপুষ্ষে 

আন্বাহুন্ম.। 

[ মদীয় পরমারাধ্য গুরুদেধ যোগাচার্ধ্য 
ভীতরীদৎ অবধৃত জনানন্দ দেব মহারাজের 
গুঁভা' জন্মতিথি উপলক্ষে লিখিত] 
এস মা--এস মা 

গুভতিথি,  জন্মতিথি--এস ম। 

অমস্তকালসীগবে অনন্তরূপিনি; 
প্রাণময়ি জন্মতিথি 

শাস্তিরপিলী” শিবমমী:গন্মতিথি এস । 

ুঁভ'গমনে ধর প্রসন্ধ হৌক। প্র কুশ্ুম-মীলিনী 

প্রকৃতিরাধী ফুলের মাল। পরাইয়। ফুলের অর্ধ্য 

চরণে ালিধার জন্ত তোমায় আবাহন 

করিতেছে । এ মধুর মলয়-দমীরগ কুন্ুম-নুবাস 
ধরন করিয়া তোমায় বীজন.করিবার জন্ত 
মুছুযহ বহিয়া ধাইতেছে। এ চ্যুতমুকুলের 
মধুর 'সৌবভে মত্ত  ইইয়! পিককুল' কাননে 

 ফাননে কল কুজন করিয়া ম! গে।। তোঁমারষ্ট 
 জাধাহন' গান 'গাহিতেছে। -অ্রমর-প্রমরী 

পুঙ্গপর1গে রঞ্জিত কইয়া তোমার 

এস 

| নবীনসজ্জ।য় সজ্জষ্ঠ হইম1! তোমারই *” 

নিত্যাষ্টমী----- | 
মা ূ তো'মর আসাত নৃষ্তন 

শুভঙ্করি, ). ভীবতবর্ষে তুমি ত বনুবারই আসিস এখার 
এস । চিরশুভক্ষণযুতা? ; | মা জোমার সেই'ছাসিভরাগুখেঃ নিত্যগোপাল- 

তোমার জজ ধরায় আগমন:যে €দখিয়াছে লেই-খন্ত | 

আগমনোলসে হৃষ্ভী করিতেছে । ধরণী হিফয 
জআভভাব ত্যাগ? করিয়া” জজ বসন্তে. 

আবাল 
তথ এস মা শু৬জ্গাতিখি এস 

নয়! এ+: পুগ্যুমি 

করিতেছে। 

রতরঞ্জিনীর পৃণত প্রবাহের মধুরম্পর্শে পাখিহাঁটি 

পা চির-পবিত্র /--যৈদিন  মা-স্তততিথি 

তুষি নিত্যগোপাল 'কোঁগে করিয়া” সেই 

পাবত্রধামে আগমন করিলে: সেই-” হইতৈ 

পাঁণিহাঁটি অনেকেরই প্রাপহাঁট ইল তো 
ইসিতরাদুখ, : কেননা, কৌলে' তৌমীঃ 
নিত্যগোপাশ১--তোমার অঙ্গ “পু » পু্ধিত, 
নিত্যঅজে যে তোমার অঙ্গ বিলসিত। তৈমীর 

ঈপের ছট! যেন" ছড়াইয়া পড়িতেছে।) 

তুমি আসিতেছ-_মইূ-পদ্সালনৈ নিত্যগোপালি 



হোসে করিয়-গ%ুর হাদি হাসির আলিতেছ। 

'বীরে দীবে-তুদি ধ্যানে নামিয়া। অ।লিলে। 

রানুর িডব্রকৃতরতা জি. ছড়ায় পরিয়াছে, 
পলাবুরানুবেল। : তোমার হ্থাম্পাঞচলে : “সিদ্ধ 

খেয়া যাইতেছে,। : মা, তোমার 
পাঁণয বরাঁভয়সমন্থিত জগৎকে কতই 

আশ্বীসাঁদতেছ। দৈি, গ্রণিশ্বরূপিণি ! ভোঁমার 
কোলে ই/ফে তুমি ধীহার গানে এক 

একবার" এচীর্হতেছ অনিষেধদৃষ্টিতে 

নিরীঙ্গগফরিয়। আনন্দে আগ্র,5 হইতেছ--এ 

সোপার গোপাল তোমার কোলে-উনি কে 1 

॥ 

ন| হ'লে অভাব বুঝিবে কে. মাডুমি না 
হইলে ধর্ের মানি অংপো্ধ অত্যুখাসিকালে 
অধর্থনাশ ও. ধর্দসংগাপন. অন্য “ পর্থগোপাল' 
কোলে কে খাস রর 'তনয়ের ছুখ খাঁ তির 

কে বুঝিবে মহাসমন্ধয় . প্রচার লগে, 

রা: -জ্ঞান-বৈবাগয-ভদ্থিজক্ষণ- 
সম্প্ পাদমহংহ্তধর্ম জগংকে শিক্ষা দ্বিবার 
জন্য একবার মা তুমিই বাসন্ত্রী-আটমী রূপে 
ভগবান খ্যষভদেবকে কোলে লইয়! 

। আসিয়াছিলে। সেই তুমিই আবার পাণিহাটা 

ম! ত্র সোনার পুতুল ননীর গোপাল কে? মা.. 
শুভতিথি, আমাদের কি চিনাইয়া দিবে? 

তবে এস মা 

জীবনিস্তারের অন্থ উদয় হও মা! একবার 

তুমিইত মা. সচ্যযুগে নাঁভিরাজার আকুল 
. এপ্রীথনায় পুর্তবহ্ম খবভ ভগবানকে কোলে 
কছিয়। জগধকে আনিয়া! দিয়াছিলে) আবার 
স্ধুরপ বিত্রীণ* দ্কতের বিনাশ ও ধর্মসংস্থাপনের 
জন্তু দ্বাপর ঘুগে. কংসের আলয়ে ঘোরঘনঘটাজ্ছন 

গ্ুগনের স্তর ভাঙগিয়৷ ধরার বক্ষে ব্রগে।পাল- 
কধ্ংকোলে তুমিই ত আসিয়াছিলে মা। 
বুষস্ানুবাত্ব, কীত্যাযশী ভগবতীকে কন্ধাকূপে 

প্রান করায় অনন্তরাপ্রণী ' «যখন 
সুয়ডান্রাকরনন্দিনী, নদীর পুল গোঁপবালারূগে 
।জবড়ীণ হইতে ইচ্ছ। করিয়াছিলেন তখন তুমিই | 

ব্রন্ধময়িপ্প্রক্ষশ্বরপিণি--+ 

| 

ত” আ। সেই শ্বণপ্রতিম। কৌলে করিয়। ধাঁ; র 

আনিমাছিলে । আবার মৃহামায় যশোদাগুঠে 

| বিউূত! হই, ইচ্ছ! করিলে তুমিই ত' মা 
মেই বিন্ধ্বাঁসিনী কৃষ্ণতগ্গিনী মৌগম।ঘকে 
.বক্ষে লইয়! নন্মভবনে উদিত হইয়াছিলে ! তাই 
বলি মা অষ্টমী তিথি! তুমি ব্রদ্মতিধি। 
মা্রঙ্মতিথি তোমার কোলে কি বর্ষ ?. ব্রন 
কি রূপ ধরি আলিলেন1. ভুমি যে মাতা; 

গ্রামে সেই বাসন্তী-অষ্টমীরপে মহাঁসমনথযধর্খ 
সংস্থাপন কল্পে শ্রীনিত্যগোপাল-কোলে উদ্দিত 
হইয়াছ। মা ব্রদ্ধময়ি। ত্রদ্তিথি! তুমি 
সর্ধমঙ্গল। জীব নিস্তরিনী -পরাভক্কি- 
গরামুজদ[য়িণী-তুমি সথখময়ী সুধাশ্বরূপিনী 
স্মংসার-দ।বদগ্ধ'জীবকুলের শীস্তিশৈবলিনী-:- 
পাপ-তাঁপসম্কুল সংসার-সাগর়ে অভয়তরণী-" ম। 
এস তবে। . তোমার আবাধন-গাঁন সি 
আমিকি গাহিব? 

ম| ব্রদ্ধতিথি অস্টননীন্তিহি, ডি 
ণিত্যগেপাল-কোলে চৈত্রমাসে আগিলে ফেন? 
ম| অশোঁকাছমি ! ধরাকে জশোঁক করিতে 
বুঝ তুমি আদিলে ? টৈড্রক্ষীর্ম১ 
ৰসস্তকালের অঙ্গ । "ধাতুনাং কুম্ুমাকর:*, 
তাই দেখিতেছি শ্রেষ্ঠ খতৃতেই তুমি অসিযাছ। 

[.ববিবারে তোমার উদয় কেস? “বারে 
ঘাধিত্যবাগোহংং কঃ বৈঃ পুঃ। 'ভাইি তুমি 
রবিবাতে আসিয়া অয়ি' জামার 
নিতাগোপাল-জন্মতিধি! : তুমি. : শুষ্যাঁসে 
গুভবাবে, সর্বগুভক্ষণে উদিত হইয়া! | আঁ 
কোলে তোমার ন্সিতা গোপা কল... 

“প্নেখিয। জখৎ আশ্বন্ত হইগাছে। ম! মহাঁতিথি! 
,৫ভাঁম!র গেব-্খবি-মুনি-নর-বন্দিত ঞ্রপাদপনে 
আমার কোটা কোটা প্রণিপাত। 



বাসরসজ্জা £করিতেছেন। ফল-পুষ্পাবন্ত 
তরুবাঁজি মধুগন্ধোন্ন্ধ ভ্রমনননিফরের গুগুল 
ধ্বনিতে, কোকিলফুলবধূর উদ্মাঁদক কুহুতানে 
এবং অপরাপর বিহ্জমের ৬প্ফুট-কলনিনাঁদে 
আমোৌজন.অনেক দিন হইতে আরন্ধ হইছে । 
কোন প্রক্কৃতি,শীতল উত্তর . বায়ুর প্রতিরোধ 
করিস নুখন্পর্শ মলয়-মারুত প্রবাহিত করিলেন, 
কেহ ঝ! বৃক্ষ সমুহের পুব্রাভন পত্রগুলি শুষ্ক 
কহির। শাখাচ্যুত কনিলেন, কোনও প্রকৃতি 
ঘেখাবর্ষণ পূর্বক বাঁঘুমগ্ল বিধৌত করতঃ 
খরকরতণ্ড। পৃথিবীন্তে অমৃত বৃষ্বি করিলেন, 
সেন প্রকৃতি বৃক্ষ . সকলের মধ্যে সেই বস 
লঙ্চারিত করিয়া! তাহাদিগকে নৃতন পুষ্প-পল্পবে 

9 রী হীনিতাংশ বা.সর্বধধরর্সমরয। 

জয় জয় জন্মতিবি নিত্যন্বরপিনী । আগামী ২১শে চেত্র শনিবার 
জন মহাশক্তি পরাতক্ি প্রদারিদী। জ্যোপাচার্খ? - ভতীর্রীস্ম দ্ন্যেণুত্ত 
 রযন্বরূণিনী মা গো বিজ্ঞানরপিনী।  ভতাম্পানস্ক ছেয্বক্সহাব্জাছন্তা 
আননমমীমূরতি জীব নিস্তারিনী ॥ শুভা জন্মতিধি। ২২শে চৈত্র রবিষাক্স 
অমস্তব্যাপিনী তুমি অনস্তরূপিনী। ৮ কালীঘাট 'সঙ্ছানিত্ধাপ '্সঞ্ডে 
শরমাগ্রকৃতি সতী পরা-মাহলাদিনী ॥ ৰ চিহিত 
এই ভিষ্গাবাচি মোরা তোমার চরখে। মহোৎসব ও শ্রীকীর্তনাদি হইবে। 
কর ধনী বাঁ গো সবে নিত্যপ্রেষধনে। সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়,।. 

গু তৎ লং। নিত্যপন্থাত্রিত 
শ্রীহরিপদানন্বঅবধৃত। ৮..." দেবকমগুলী 

চ্চোললীলা নব! বক্ছ.ৎস্ব্ব তত্ব 
সস ৫ 

ঘোলঘাত। লমাগতা। আননো জগৎ শ্শোভিত করিতেন ;-নব পজ্জ বিকাঁণে 
উৎফু্প। সফল প্রকৃতি * খিলিয়া যেন আজ পাছে মুকুলোদগঞ্জের ব্যাঘাত জন্মে এই 
মনের আনছে তাহাদিগের পরাণ-বধুয়ার জন্ত আশঙ্কায় মুকুলসপ্তীধিতপাদপরাজিতে পল্লব 

বিস্স্ত ন। হইয়। মুকুজাবলীই উদ্দীলিত হুইল 
আনন্দ-চিন্মযী শক্তিতে শক্তিমতী প্রকৃতিবৃন্দ 
আজ ধাঁহার যেমন শক্তি যাহার যেমন অধিকার 
তদগুসারে শ্রাগোবিন্টের সপধ্যার আয়োজন 
করিতেছেন। কে বা আনক্্রশ্রোতগ্রবাহে 
ফ্ত-সন্তারের আয়োজন করিতেছেন, কেহ ব! 
দ্বেলিলীলা দর্শনে ধন্ত হইবার জাশ।য়, কেহ বা 
ভ/গোবিন্দের চরণপুজ্জামানসে আনন্দে বিতর 
হইতেছেন, আয়োজন জগৎজোড়।, ব্যাপার 
বিশ্বব্যাপী । ০ 

যাহার জন্তু এত আয়োজন এক পূর্ণিমার 
সহিতই যে সেই লীলার অবসান হ্হ্বে তই! 
মহে। 

* পপুক্ন্ষ একক সীংখ্যদর্শনের সার । 
বরাত প্রকৃতিতে করেন বিহার ॥” 

কবিবর নৰীনচন্ত্র সেন । 



প্রীঞ্নিত্যধণ্ম বা সর্বাধর্ম
নমহথয় 

নালিও লেই লীলা করে গৌররাঁয়। 
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥ঁ ' 

কাঁল অথবা পাঁত্রতেক্জে বযবচ্ছিক্জ হইবার নহ্ে। 

তকগণ ধ্যানস্তিমিত নেত্রে ইহার রসান্বাদ 

করিয়। খাকেন। ধিস্ত আজকাল বীহারা 

বিজ্ঞানবিৎ বলিয়। গর্ব করেন, বৈজ্ঞানিক যুক্তি 

ব্যতীত ধাহারা অনুমাতরও খিশ্বাস করিতে বাধ্য 

নহেন, ধাহ'র! তীহাদের চক্ষু. বিস্ষারিত ও 

দৃষ্টি প্রসারিত হইয়াছে ধলিগ। ধারণ! করিয়া 

বসিয়। আছেন, তাঁহাবাঁও উন্নীলিত নেতেই 

প্ীভগবল্লীলার সত্বা উপলদ্ধি করিতে পারেন। 

সত্য লুকায়িত হইবার নহে । কন্ত! কুমারী 

হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত পরিভ্রষণ করিলে দেখ! 

যাইবে, সমস্ত দেশে কেমন এক আনন-শ্রোত 

প্রবাহিত হইতেছে । অনেকের শ্রবণ-নুখকর 

ন| হইলেও) যে অদ্ভূত মধুর বাগ্োস্ভম সহকারে 

হিনস্থানী ভ্রাতৃগণ প্রমত্-গীতি গাহিতেছেন 

উহা কি আনন্দ ও হৃদয়োচৃহাসের চরমাতি- 

বাক্তির চিহ্ন নাহ? সুধু ভারতবর্ষে কেন 

প্রষে বোমদেশের চিরন্তনী প্রথা! ফেব্টাম 

ঈলটোবাম'(৯) “মোট্রোনালিঘা ফেব্টা'২) 
£লিউপারকালিয়া'(ও) প্রভৃতি দোলযাত্রার 

সমসামহ্িক উৎসব এবং ম্যাট অভ 

আনরিজন($). “দি পাছোভার'(৫) “দি ডে 

অত জল ফুলস্:(৬) প্রভৃতি যে সকল 

কৌতুকাঁবহ আমোদ প্রমোদ বর্তমানকালে 

সমগ্র ইউরোপখণ্ডে প্রচলিত অছে। উহা 

দৌলযাত্রীরই অন্থুকরণ বলিয়া অনুমান করিবার 
5৪) 910010000, 
 7160:002112 1592. 
[40051:08189. 
£১090% 01 08152580105 

' শু0৩ 02550৬61, 

- [85 459 ০1 211 19018. 

১ 

যথেষ্ঠ কারণ আছে। - (0011)85. 4১0708025) 
জোনীদ আবানাস * লিখিত বিষয় ও 
(5০891688) নিওগারগাসের -ঞবিতার্গ 

জামাদের দেশের দোলবাত্রার : জানন্দোথমের 
প্রতিচ্ছায়াভাল পরিস্থার ফুটিয়া উঠিযীছে 1 
ভ্ীতগবান নিত্য এবং জগতের . লার্ধাভৌষ - 
সার্বজনীন সম্পদ; তাহার অলোকেজিও “ 
ভজপ; তাই সেই নিতান্ন্দরের দোলমাতরর 
আনন্দাংশ-কণ! সকল দেশেই ছড়াইয়া গিমা 
সৌন্বর্ধ্য বিস্তার করিতেছে। 

. মাধ্যাকষণ যোগাকর্ষণ,' বিকর্ষণ অথব! 
ংসক্তি-সংহতি গ্রভৃতি যেরূপ একই আকর্ষণের 

নামান্তর, অথবা পূর্বব-পশ্চিম*প্রণাস্ত প্রভৃতি, 

ষেরূপ একই “মহাসাগরের ভিন্ন ভিন্ন: নাঁম, 
সেইরূপ ভগবানের একই লীলা ভিন্ন ভিন্ন 

দেশে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যা প্রাণ্ড হুইয়াছে। 
পার্ধিব দৃষ্টান্তে পরিচ্ছিরত! দোষ থাকিলেও 
চিন্ময় দাষ্টান্তিকে তাহা আরোপিত হইতে 
পারে না। 

শিক্ষিতাভিমানী অপেক্ষা গশিক্ষিতগিগের 
মধ্যে এই আনন্দ অধিক একথা অত্য। 
৷ আধুনিক-শিক্ষ' সহজ জ্ঞানাপসাবিনী কৃত্তিম 

| জানগ্রদা। যিনি ধত শিক্ষিত হইভেছেন, 
তাহার সহজ জ্ঞান ততই আবৃত হইয়া 
গুটিপোকার স্তায় স্বরচিত কোঁধ-জালে বন্ধাশ! 
লাভ করিতেছে । যদি কেহ তরী কল্গিত শর 
গুলি ভেদ করিয়া উঠিতে পারেন, তাহা হইলে, 
বুঝিবেন,-এ যে সুর্যের আঁকুঞ্ন-প্রসারখ) 
রী যে গ্রহ-নক্ষত্র'তীয়কাঁবলীর নয স্ব নির্দি্ি, 
পথে পরিভ্রমণ, উহীর : সফলের মৃলেই, 
ভ্ীভগবানের এই দোললীল! ! অনন্তক্ষোটী; 
বন্ষাও আমাদের চারিদিকে রহিয়াছে, ভুহারা 
নব বছ দুরে অবস্থিত, হইলেও মণিমালার 
মণিয়াজির ন্যায় পরম্পর পরস্পরের সহিত 



০৬২ 

আক ও সম্বন্ধ | আকর্ষণ শীনিফেরই শক্তি। 

যেমন স্টিফা। যন্ত্রের পঞিদোলস "আন্দোলিত 
টয়া: সমস্ত চক্রগুলিকে পরিচালিত - করে 

সেযাগয: পীভগবানের দোলধি - দোলে 
জাযো।লিঠি হইয়া সমগ্ত অ্র্থাণড নিজ নিজ 
গাব চলিতেছে । এই জন্টই 'কোঁনও কোনও 

লঞ্জি প্চলা পৃর্থী*কে অ-চলা * “বলিয়। 
ধাঁকেন।- পুরাণাদির খগোল বৃভান্ত, শিশুম।র 

সংগ্থান পাঠ করিলে এ ব্ষিয নুর বঝিতে 

পারা ষায়। 

যাহাতে ফোন ভাব, শিক্ষিত অশিক্ষিত 
জাপাময সাঁধারণ সমস্ত €লাঁফের মনেই জাগ্রত 

থাকে এবং বছুসূল হয় এই নিমিত্ত শান্ত্রকারগণ 
ভাবানধায়ী কর্দের ব্যবস্থা :দিয়াছেন। ফলন্তঃ, 
ভাষই কর্দের প্রন্থতি। একটী ভাঁবের যেরূপ 
'ংজিপার্জিক জন্তান্ত ভাঁষ থাকে, কর্দের পক্ষেও 
উহা... তদ্রপ। শ্রীনগবামের দোললীলা 
প্রেড়াগোড়ান” অথব! “বুড়ির ঘর পোঁড়ান” 
(বহ/ুংসব) সেইরূপ একটা ব]াপার। দোলযার্র! 
আতেক, বিধান পাঠ করলে জান! ঘাঁয় যে 
হোমের পর দোল্যগুপের কিছু দুরে বিশুদ্ধ 
ভূমির উপর তৃণ-কাষ্ঠ+নিশ্মিত মেষ গ্রহের নিকট 
িগাবিন্দ দেবকে ব্ল্গা করিয়া যথাশক্তি 
উধচাকে পুজ। করিবে এবং অতুযুচ্চ ভূণর।শির 
'জধ্যেদ মেষ বক্ষ! করিয়া জঙদার! এ গৃহ 

প্রোক্ষণ পূর্বক অরণি নির্ধস্থনোন্ভুত হো মাবশিষ্ট 
উজ উহাতে পর্ন করিবে, উতর সত খা ৮ 
ও নিক মহাশন ছতাঁশন । : 
রঃ 8 মে-মনগিরদােহর পিখোয।. ॥ 
ক্তরাং স্পষ্টই মেষদাহের বাবস্থা দেখা 

টাধাইতেছ্ছে। বেধে চলিত: কথায় “বেড়া, 

২৮৮ ক অন অর্থাং বি তীহার সি নাস 
ক্ষালিত। ৷ লেখক । : 

রী মিভাধ্র বা সবর্ধপর্সবয 1 
বলে,তরাং "নেড়াদগো়ী: হতে | আপ্তঙশ 
ধ্রুমে “দেড়! পেড়, প্রচলিত: য়! 91 বিযক 
এবং এই. মেয়র উপালিরচবৃদ্ধার নামাতে 

'বুড়ীর ঘর কথা, চলি) .-.খকিক্বলিয়া 
রে হয়। এ এর জর 
নর পুরাণের তরি উতর, খোর 

মে গৃহ ও মেষ পঞ্জদাঁছের, বাথ: আন । 

মেষ সহ মেষুণগৃহ দাঁছের ব্যস! দোগযয় 

কিরূণে আসিল অজ্সন্ধান করিলে জান! মায় 
যে মেষ? শবের,স্তন্ধত আপ, নাম ..৫মড। 
ভবিষ্য পুরাণের উত্তরখণ্ডে দোলয়া। - প্রযুঙ্গে : 
মেনর বধের উদ্্েখে আছে। এ:ঞ্রসঙ্গটী ক 
শ্রীমদ্ভাগবতে ( সুঁবেরাজুচর ) সক্ঘচুড়.. বধের“ 
অন্তরূপ.। «ই শক্চড় ব্রদ্নবৈবর্তের, স্থথৃড 
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক । কেষশহ। 

4 ্রীপুগুরকাঙ্ষ, ব্রতরত্ব 1« 

* ফাঁঞ্চনে মাস জুব্বাত দোঁলারোহণমুভ্রমম্ 
সবর ক্রীড়তি গোবিষ্দ1! লোক।চুগ্নহণ/ তব 03. 
গ্রাত্যচ্চং দেবুদেবন্ত গোবিন্দাঙ্কাং তু.কাবদ্ধেখ:। 

গ্রাসাগপুরতঃ কুধ্যাৎ যোড়ণন্তসমুদ্ভিতম্ ২ 
চতুরত্রং চতুদ্ধারং মণ্ডলং দেদিকান্িতং | . 
চারুচন্দাতপংমাল্যচ।মধ্ধ্বজজশোভিতম্ ॥ ৩. 
ভদ্রীসনং নেগিকা যাং শ্রীপনদীকাষ্ঠনির্িত্তম্।.১ . 
ফপ্তৎসবং গ্রকুবর্বীত পঞ্চাহানি ভ্যানি.ব| 0১৪. 
ফাল্তণয। পূর্বতো বিগ্রাশ্যতুর্্াং নি এাসুহখ ৭, 
হহুযৎসবং প্রকুবর্বাত দৌলমণ্ডপপূর্ববতঃ & ৫. 
গোবিনানুগৃহীতংতু যাঁজাঙৎ তৎ' গকীতিতদ্। 
আঁচার্্যবধণং কৃত্ব! বনি নিশ্বস্থনোত্তবম্ 1-৬.. 
তৃমি$সংদ্কৃত বিধিরৎ তৃণ্র।শিং মহোচ্ছিংতম্। 
সপণুং কারঘিত্বাতু বহি. তক বিনিক্ষিপেৎ ॥৭ 
উতৎকলখণ্ডে, ৪২শ অধ্যায়ে১--১1 সম্পাদক। 

1 জীমদ্ভাগবতের দশম ১ ৩ঃ যথা 
জষ্টব্য। লেখক. 11151 77 



€& মে! ভগবতে নিত্যগোপালায় । 

অওীনিত্যম্পর্ 

সর্বধর্মসমন্থয় 
"বাহিনক্ি-পত্র | 

*সসর্বধশ্ম-ময় গ্রভূ স্থাঁপে সর্্বধন্ম--” 

[ শ্রীটচতনযভাগবত । ] 
দযে যথা ম।ং প্রপ্থান্তে তাংস্তখৈন ভঙ্গাম্যহম্ | 

| মম বস্মাবর্তক্থে মতষ্যাঃ পার্থ! সর্বশ: 1”. 

(খর) প্রভুর পরম-বাণী, ৃ তক্তি-চতন্ত-দারিনী, 
(ভা! ) 'সর্ববধন্মসমন্যয়ে উজ্জল প্রমীণ১»-- 

সকলের এই বাণী দিব্য আঙ্গম্বন ॥৮ 
[ নিভ্যগীতি, ৩৭ । ] 

১মবর্ধ। 7 রী নিত্যান্দ ৬ ৬ »(ন ১ ১৩২১, বৈশাখ । [ ৪ সংখ্যা। 
] (রাবার রর ০ ৯ উস ও পপ সস ০০ ০ ৬ সস পপ সপ ৯ ৮ লাশ স ও জাতক বা ও 

যোগাচায রম বধুত 
তণ্ানানন্দ েত্েলে 

_ উপদেশাবন্নী। 
সপ্থাটি উ ৫ 

( পূব প্রকাশিতের পর।) 

গ্রতেযক নরের মধ্ো, প্রত্যেক নারীর মধ্যে : ৷ জ|নিতে বা. বুঝিতে পারা যায়৷, 'ভাহ জতি 
যে শ্রেমীর প্রেম আছে তাহা কোন নরের : সামান্ত। তাহা বারা অনর-মনারী ত্রঙ্থকে হিং 
অথব। কোন নাবীর গ্রতি হইবারই উপঘোগী । ; গ্রকারে জানিতে ব| ঝুঁঝতে পার! যাই”: & 
প্রত্যেক নরের মধ্যে, প্রত্যেক নার মধ্যে যে? গাৰিবে? নর অব নারীর মধ্যে ' এ 
শ্রেণীর ভক্তি আছে তাহা কোন নরের প্রতি | শ্রদ্ধা আছে তাহ! কেবল অন্ত কেন 35 বা 

" অথবা. কৌন নারীর প্রতি হইবারই উপধোগী। নারীর প্রতিই হইতে পায়ে। লে শরম, 
থে লয়ের ব! যে নারীর মধ্যে যে শ্রেদীর জান | গরদেশ্বরের উপাসনা সম্বন্ধে কি...ঞরক 

. আছে ভাহী-্বারা কেষল কোন নব বা নারীকে : উপযে!নী হইবে জধবা উপযোগী হইতে. ধীরে ? 

১৬. 



৭ঃ এ ্রীগ্রীনিত্যধর্ বা সর্ববধন্সমন্থয় 1. 
তু ্ | 

সেই অন্তই বলি, ফোন ন্ল্র ব। কোন: 
নারীমধ্যস্থিত গেম অদ্ভূত অসামান্ত পরমেশ্বরের : 

নারীর আঁক!র ধাংণ, করেন। নরনারী তাঁহাকে 
ধরিতে পারিবে বলিয়াই, নরনারী তাহ'কে 

জন্ত উপযোগী হইতে পারে না। সেই জন্তই | বুঝিতে পারিবে বলিয়াউ তিনি কান নর এবং 
বলি, কোন নর বা নারীমধ্যস্থিত ভদ্বি শ্রন্ধ! ও | কখন নারীহন। নর অথব| নারী তাঁহার প্রৃতি 
সেই অসামান্ত পরমেশ্বরের জন্ত উপযেশী হতে | শ্রদ্ধা, ভকি ও প্রেম করিতে পারিবে বলিয়াই 
পারে না। সেই জন্কই বলি, কেন নর বা) তিনি সময়ে সময়ে নর অথব! নারী হইয়া এইস 
নারীমধ্যস্থিত জ্ঞান সেই 

অত্যাশ্চধ্য অসামান্ত মহান পরমেশ্বরকে 

জাঁদিবাঁর বা বুঝিবার পক্ষে কখনই : উপযোগী 
হইন্চে পাবে না । সেইন্সন্তই বলি, পরমেশ্বর 
সাঁষান্ত নরনার'র গ্রেমাম্প?দ কি প্রকারে 
হইবেন? সেইগন্ই বলি, অসাম!ন্য পরমেশ্বর 
অতি সামন্ত নরনারীর ভক্তিভীজনই বা কি 
প্রকারে হ্টবেন 1? সেইজন্ই বলি, অসীমান্ত 
পর়মেখর তি সামন্ত নরনারীর শরদ্ধাম্পদ 

কি প্রকঃরে হইবেন? সেইজন্তই বলি, 
অসামাঞ্ত পরমেশ্বর অতি সামান্ত নবনাবীর পক্ষে 
জেয়ই ব| কি গ্রকারে হইবেন? তবে তিনি 
নরআাবীর, মঙন্ হইলে নরনাবী তীহার প্রতি 
শ্রদ্ধ(ও করিতে পাবে তাহার প্রতি ভক্তিও 

করিতে পারে এবং তাহার প্রতি প্রেমও 
করতে পারে এবং তাহা হইলে 
তাহাকে জানিতেও গ!রে। দয়াময় পরমেশ্বর 

নবনারীর গুবিধার জন্তই সময়ে সময়ে নর অথব! 

নরন।রী | 

সর্বশক্তিমান | জগতে অবতীর্ণ হন। সেই জন্যই ভগবান 
শরম শ্রীমন্তগবদর্গীতাঁতে বলিয়াছেন, 

“যঘ। যদাহি ধর্ণান্ত গ্লীন্র্ভবতি ভারত । 

 অভ্যুথানমধন্থন্ত তদাঝীন স্থজাম্যহম্ ॥ 
পরিত্রাণায় সাঁধূন্ন।ং বিনাঁশায় চ ছু়তাম্। 
ধর্মসংস্থ!পনাান সম্ভবামি যুগে যুগে ॥* 

নরনারী তাকে ভক্তির ভজ্না করিতে, 

পারিবে বলিয়াঁই স্ষিনি কখন নর এবং কখন 

নারী হনহ। নরন্বরী তাহাকে জানিতে পারিবে? 
বলিয়াই তিনি কঞ্চন নর এবং কখন ব! নারী: 
হুইয়। তিনি যে.নিজে কি, লই নরনারীর 
জ্ঞানের উপযেগী হইয়া, সেই নরনারীর 

জানগম্য হইয়া, তিনি আণনাকে আপনি জানাঁন 
অথবা বৌঝান। ভশবাঁন , শরীক ছয় 
গীতাতে বলিয়াছেন,-- 

শষে যথা মাং প্রপন্স্তে তাতস্তখৈব ভজাম্যহম্। 
মম বজ্মানবর্তন্জে মনুষ্য।ঃ পার্থ !. সর্বশঃ ॥” 

তন 

নন্বহ্বর্ষ। 
১ শখ 

এস নিভ্য-ন'শ্বর্য। এস! . 
এস" বলি পিকবধু ভাঁকিছে তোমায়ঃ 
বাসস্তি কুণ্দুম-কুল, হ'য়ে নিত্য-প্রমাকুর। . 
নীরবে ছুলিয়া ভব আগমনি-গায় 9. :...... .. 
গুঞ্রিয়া অলিকুল ডাকিছে তোমা । :... 

এস, নিত্যুনসব-বর্ধ, এস ! 
বিশ্বের মন্দিরে কর শুত-অধিষ্ঠান ? 
'মধসাঁজে এস, বধু, বিপাও প্রেমের মধুং 
মধুকালে নধুখগ কর বিশ্ব-প্রাণ। ' 
বিশ্ব-প্রেমে বিশ্ববাসী ছেস্ক্ মুহমান। 



স্ীপ্রীনিত্যধর্ বা সবইধর্াসমন্যগ । 

«7: , এ, নিত্যননব-বর্ষ,এস-! - 
* এস, অতিনববেশে, চির-পুরাঁতন ! 

» পুরন হয়ে তুমি, রস-রঙ্গ-লীল।-ভূমি, 
. বর্ষেবর্ষে নববেশ করিয়া ধারণ, 
 নিতা-নব ! ধরা-বক্ষে কর আগমন । 

সেই তুমি চিঃ-পুঝাতন, 
একদিন,-স্থাপিবাঁরে 'াঘভ বিধান্, 
ল+য়ে প্ধবভ দেবে, অবতীণ হলে ভবে, 
কৃতজ অন্তরে বিশ্ব এমহাঁন্ দান, 

লইল মন্তকপাতি'--প্রেম মুগ্ধ-গ্রাণ ! 

হেন রূপে কত খত বাঁর, 
অপক্ষ্যে-সাধিতে এই জগত-কল]ণ, 

. সরব-মঙ্গলালয়, পুথ্য-নুখ-প্রেমমন় !--. 
এলে তুমি ধরা-বক্ষে”_অনস্ত; মহান্ 
কে কহিবে সংখ্য! তার ?জ(ন__মিয়মান। 

ণ& 

'সেই ভূষি, নিত্য-নবশন্ধগী ! :.. 
মহা সমন্বয়ধর্ণা করিতে স্থাপন, : ৃ 

পবিত্রিতে ধর! ধা, বিলাইতে «নিজ্য-নাছ 
*রনিতা-গোপালে” লক্ষে কি আগমন: 
ক্ষিতি-পৃষ্টে, মহ! কীর্তি করিলে অর্জান। 

সেই তুমি, চিরপুযাতন, 
অনাঁদি-অনন্ত-সন্য,নিত্য-নির্বিকার, 

লীল।-এস-রঙ্গ-তৃমি, পুর্ণ, পুপ্যতম, তুমি, 
এস অরঞ্জ ;--শ্রীচরণ পরশে তোমার, 
জাগুক সে “নিত্যস্থতিস্-প্রেষপারাবার! 

এস, নিত্য-নবশ্বর্ষ, এস! 
নব"বেশে এস আজ চির-পুরাতন ! 
নিন্য-স্থতি-বিজড় ₹, নিত্য-লীগ!-বিলবিত, 
এম এস বক্ষে চাঁপি “গৌবিব দুলাল !* 
এস ল'য়ে চিরারাধ্য "্শ্রীনতা গোপাল!” 

শ্রীউগেন্্রনাথ পাল। 

শপ গুকস্ঞে।ভ্র।ণি 

(শস্তুনাথ বেদান্ত সিদ্ধন্ত বিরচিভ ) 
[১ম সংখ্যায় প্রচাশিতের পর] 

তবস|গর নৌপদপল্পনুগং 

ভবসাঁগরনাবিকপাঁরকরম্ । 
অনুকষ্পানিয়ামকমিসু রং 

প্রণমামি গুরুং ভবতারণকম্ ॥ ৫ ॥ 

-: গ্লাময়! তোথার পাদপঞ্যুগ্মই ভবসাগরের 
উস এই ভবসমুদ্রে তুমিই আঁম1র 
( একমাজ ) কাণানী। হে দয়াল! ভব 
পারেন সম্থলতো। আমর কিছুই মাই, কেবল 
তোমার করুণাই আমার একমাত্র ভরসা। 
প্রস্থ ছে! তুমিই যে আমার নিয়ন্ত/আমি 
তোমার হাতে কাঠের পুতুল-্আমাকে যেমন 

নাঁচ1ও তেমনি নাচি। প্রাণবল্পভ ! উমিই তে তে। 
আমার একমাত্র ইষ্ট দেব। হে ওবভয়নাশি 
গুরে। ! হেমার চরণে প্রণাম করি। ৫। 

নৌ-নৌকা। অনুকল্প(স্করুণা 
নিয়ামক ন্ুনিয়ন্ত। 5 প্রত । 
অতিপ!তকিনে! মন্ছজেষু ভবে 

. মম তাঁরণকারকমেকমলম্ । 
মম হুর্মতিতুর্গতিনাঁশকরং 

» প্রণযামি গুরুং ভবঠারণকম্ ॥ 

পতিত পাবন ! . এই জগতে নরগণের মধ্যে 
আমি ,য অতিশন পাঠকী; কেবল তুগি 



৬ 

ভিয় আমকে উদ্ধার করিবার “শক যে কেহই 
নাই। পরতো! ! (দয়াময়! ) আমার দুর্মতির 
জন্ত আমি কত ছুর্গাতি তভৌগ করিতেছি). তুমি 
ভিন্ন এই হুর্গাতি নষ্ট করিযাঁর আর কেহই নাই; 
হে জগত্ভারণ গুরো ! এ মহাপাপী তোমাকে 

: প্রণাম করিতেছে। ৬। মনুজস্মনুষ্য। 

সিতচনদনলিগুকলেবরকং 
" :  দিবিছুল ভপুষ্পনুরার্চিতকম্। 
ভবজস্তমনোহয়মূর্িধরং * 

প্রণম।মি গুরুং ভবতারণক ম্ ॥২) 

৯ ও ৬ উল আস 

. উপরোক্ত গ্লোক্টার শেষ চরণের 
প্রথগার্চটুকুর অনেক প্রকার অর্থ হয় বলিয় 

বোধ হয় ;-- 

(১) ভিবজন্তমনো হরমূর্তিধযং। 
ডু জবজং মনোহরমূর্তিধরং 

যদিও দেবগণ ছুলভ পুষ্প দ্বারা ভৌমার 
অর্চন। কয়েন তথাপি জীব যেন মনে না করে, 

যে জোঁমার ভ্রীবিগ্রহ কেবল শ্বগা কোন 
উপাদান বা স্থান বিশেষের হস্ত, জগজ্জীবের 
সহিত উহার কোন সম্বন্ধ নাই । জীবের প্রতি 
অস্যে করুণ।বশতঃ তোমার প্ীবিগ্রহ 'ভাজ'? 
জর্থ।ৎ পঞ্চভৃতাতক জনক জননী অবলঘন 

করিয়া জগতে অবতীর্থ হইয়া তুমি নী 
বয় কঃ . 

(২) শুধজজং তু মনোহরমূর্ধিধরং 

৫ভামার আরমৃত্ঠি ভবজাঠ. হইলেও, উহ! 
, ফ্েখিবাম।জ জগঞজ্জীবের যন ভুলিয়া যাঁয়। 
এমন ক ভূমি মদন মোহন! 

€৩) তবজন্ত মনোহর ***..' | 

তোাব ভীমৃর্ি সংসারের সমস্ত প্রীণীয় 

জীন্ীনিত্যধর্দ ব। গর্ব 

(মদন মোন 1) তোমার শরীর শ্বেও 
মাখ।। দেবগণ তে!ম।কে অপূর্ব ফুল দিদা" পূজ! 
করিয়া খ!কেন। তোমার অপরূপ শ্রীমূর্বি জগৎ- 
খাসীর মনপ্রাণ কাড়িয়! লয়। হে ভবলাগরের 
নাবিক গুরো ! তোমাকে নমফাঁর় করি। ৭। 

পিত-দাদা। দিবিস্ম্বর্গে। 

জলঙঞ্জাস্তরকোঁমলপ।দতলং 
শুচিকোমলপন্নসম।সনকম্। 

1. ভবজন্মজছঃখবিনাশকরং 
]. প্রথমামি গুরুং ভবতাঁরণকম্ ॥৮॥ 

1 
1 

ষ্ঠ 

৭০৮০০ ++ এর 

(ক) মনহ.ঁ 'করে।  শ্রীভগবানের 
শ্ীবুনাবনগীলা য় িথেষ্ট বর্ণনা! আছে,” 

সথাকে, ভোঁমায় ন। দেখে 
দেখ গাভীনল। 

খেতে চায়না তণ ভল॥ ইত্যাছি 
( ব্রজগীতি ) 

(ক) প্রানীতু চেতনে। জন্গীজন্ জ্য 
শলীরিণঃ-্্ইত্যষরঃ | 

(৪) ভবজস্ত মনোহরং বতঃ মূর্তিধরং 
তুমি সংস।রী জীবের মনহ্রণ কর, কারণ 

তুমি ( তাহাদের প্রতি কপ! করিয়। ) মৃত্তি গ্রথণ 
কর। তাহ! নাহইলে অক্ষঃ, অব্যয়, অনস্ত, 
মূর্তি শূন্য কেবল ্র্ষস্ব্ূপে অধিষ্টিত থাকিলে 
সংসারী জীবের আশ। ভরসা কোথায়? 

(৫.) ভবজন্কমনো হরমুর্তিধরং 
জগতে বত জীব আছে সকলের মনহরণ 

করে এমন মুর্তিধারী। তোমষ।র অদ্ভুত. 
নেখমুত্তির এমনই গঠন কৌশল যে, শুধু নর লঙে 
জগক্জাত সমস্ত জীজঙই সেই অপুর্বধ নরবণু 
দর্শনে আত্মহার| । 

(৬) মুর্তিধরং | 
তোমার কেন মুর্তিনাই) তুমি শন | 

সি 



প্রীশ্রীনিত্যধর্শ বা সর্ববধশসমন্থয় 

' হে প্রভো! তোমার পদতল ছুণ্টা 

, গঞ্মুপুশ্পেপ্ধমত অতি$কৌমল | শ্বেতব্ণ কমল 

তোমার আসন। এই সংসারে জনগ্র্ণ জন্ত 

জীবের যে অশ্যে চুঃভেগ হয়, তুমিই তাহা 

দুধ কর। হে ভবছুঃখনাশন গুরো! এ দাস 

তেমাকে প্রণাম করিতেছে। 

_ জলজল্পদ্প। শুচি-্স[দ।। 

অঞ্জশাশ্বত নিত্য নিরঞ্জন হে 

. ভবভীষপতুর্জয়ঘড়রিপুতঃ | 
তব কিছ্বরকিহ্করকিন্বরম।ং 

কলিকলুষনাশন পাঁহি গুরে। ॥ ৯। 

গুরুদেব ! তোমার জন্ম নাই; তোমার 
অভাব নই, ভুদ্সি চিরকালই আছ) তুমি 
নি্ঘল (তেজোময়)। দয়াময়! আঁমি 
তোমার দস।. এই ভীষণ, দুর্জয় ছয় রিপু 
হাত হইতে আনাঁকে রক্ষা কর। এই কলির 

পাপ নাশ করিতে তুমি ব্যতীত আর সে 
কেছুই নাই । হে শর্ণ।গত-পালক ! এ দ্বাসকে 
গ্রহণ কঃ।৯। অজ-্ধাহার জন্ম নাই । 
শ|খতমধিনি চিরকাল থাকেন। কলধ-পাপ। 

' . গুরুদেব কৃপাময় সত্য বিভে। 
তব পাদকুশেশয়যুগখা অলম্। 

তবে কখন কখন মৃত্তি ধারণ কপ বটে। যখন 
তু মূর্তি গ্রহণ কর তখন সে ৪ জগজ্জীষের 
মন, হণ কযে। 

৭ ) মনোহরায় মুর্তিধরং . 

তুমি মৃর্তিশূন্ত “নিরাকার | ভবে জগতের 
জীণগণে ( সাধকের ) মনস্তরিণ জনই তোমার 
মুন্তি পরিগ্রহ। 

: গ্সাঁধকানাং ছিতা তথায় অ্রন্ধণে! হূপকল্পনা |” 

৭ 

 অতিপাঁতকিপাঙ্ক্পাতিকিনো। 
মম র্মতিনোদতিরস্তনদ। ॥ ১৪1. 

হে গুরুদেব! কপাময়! হে বিভু! 

তুমিই সত্য । আমি অতি পাপী, অতি ছুশ্মতি। 
হে পাতকিতারণ! তোমার পাদপদুযুগলে 

যেন সর্বদাই আমার মতি থাকে। ১০ 
কুশেশয়ম্পন্ম। , | 

তৰ.প।দনরে।রুহযুগ্ বিনা 
মম নাস্তিরুচিভূবিচান্য ধনে। 

ন রুচি: স্বজত্নেহতিরুচেন গৃহং 
ভশহুস্তরসাণরতারণ হে॥ ১১ ॥ 

হে গুরুদেব! এই চুস্তর ভবসাগরে তুমিই 
একমাত্র কাণ্ডরী। প্রভু হে! তোমার যুগণ 
পদপন্প ব্যতীত এ জগতে আর কোন ধনে 
আমীর রুচি নাই। কি আত্মীয়-ম্থজন, কি গৃহ, 
কিছুই মার ভাল লাগে ন1। ১১। 
সরে।রুহ-্পন় । অভিরুচে -ভ।ল লাঁগে। 

ভববন্ধনছেদন পাবন হে 
করুণাময় দেব সনাতন হে। 

অভিকলধকারিণমুদ্ধর মাং 
তব গাদসরোরুহনাভিগতিম্ ॥১২॥ 

হে করুণাময় দেব! তু'ম সনাতন (সকল 
সময়েই তুমি থাক--কোন কালেই তোমার 

(৮) তবজন্ত-মুর্তিধরং 
জগজ্জীবের মূর্ভিধারণ করিয়া তুমি অনূত 

লীল।রস আন্বাদন কর। মধ্যে মধো মস্ত, 
কর্ম, বনাহু প্রভৃতি জীবগণের দেহের অনুরূপ 
মুর্তি পরগ্রহ করিম। অপূর্ব লীগ! প্রকাশ 
কর। জলচএ, বনচর প্রতৃতির মূর্তির স্তা? 
মূর্তি হইলেও এবং জীবশ্রেষ্ঠ নরবপুর সদৃশ ন| 
হইলেও সব মুূর্তিগুলিই অপূর্ব, অডভুত, 
অলৌকিক, মনো হত্ব-্অত এব প্রাণায়াম । 



৮ 

অভ।ব হয় ন1)। কে ভবরোগনাশন ! 
তুমিই তো জীবের তববন্ধন ছেদন করিয়৷ 
ছাঁ/দিগকে পবিত্র কর। * হে অগতির গতি 

আমি মহাপ!পী-্পআমাকে উদ্ধার .কর। 
তোঁষার পাদপন্পম বিনা এ অধমের .আঁর, 
গতি নাই। ১.। সঝোরুহ-্পন্প |. 

ইতি প্রত্রীগরুত্তোত্রং সন্পূর্ণঃ | 
ও ততসং। 

শ্রীসগ্ানাথ বিশ্বাস। 

(২য় সংগ্যার পর |) 

গ'"কারশ্চ গুণ ভীতো "রূপাতীতে। 

[ও «রু”-কারকঃ। 
গুগ'রূপ-বিহীনত্বা গুরুরিত্য ভিধায়তে ॥ . 

গুরুগীতা ৷ 

গুঁকাঁর খখাভীতবে বুঝায়, “রু"কাঁর 

8 বুঝায় $ এইজন্ত রূপগুণবিহীন ষে 
নিগুপ ব্রহ্ম, তীহাকেই গুরু শব্দ বারা অভিহিত 
করা,হইতেছে। 

ধিনি নিজ কুপাগুশে শিষ্যের মায়া-অন্ধকার 
নাশ করেন সেই সগুণ ব্রহ্মই গুরু । যিনি 
্বীয় মহিমায় বিরাঁজিত হইয়া কখন কখন নিগুপ 
ভাঁব প্রাণ্ত হইতেছেন, গেই সগ্ুণ-নিগুণ 
ব্রহ্ম গুরু। শিষ্য অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছ্ন, গুরু 
সেই অন্ধকারনিঝরক তেজ। যেমন 
আলোকের নিকট অন্ধকার তিষ্িতে পাবে না 

 গজ্জপ যে শিষ্ের গ্রতি তাঁহার গুরু+ প্রভাব 
পতিত হয় ডিনিও আর অজ্ঞানে রহেন ন|। 

যেমন অন্ধকার নিবারণের একমাত্র উপায় 
আলোক? তদ্রপ অজ্ঞানান্ধকার  নিরাকরণের 
একমাত্র উপায় শ্রীগুরুদেবের রুপাশক্তি বা 

*তেজ। যেমন প্রভাতসমাগম ও অন্ধকার নাশ 
এককালেই হইয়া থাকে তদ্রপ শিধ্য-জীবনে 

গুরুরপা প্রহ্ত সুপ্রভাত ও অজাননাশ এক 
সঙ্গেই হইয়া থাকে। 

এইবার শ্রীচরুদেবের স্বরূপ 
যাইবে। ত্রিতাপদ্বধ ২সাণের 

কাহার পানে তাকাই মুহুমুহঃ বলিতেছে,-- 
প্রনো ! আঁগকর”।)  শোকমোহাচ্ছন 
কিটহনয়ে 'ভাঁর বঙ্কুন অক্ষম হইব উর্ধনেত্রে 
কাহার পানে চাহিয়া দ সি দয়াময় 
শাস্তিনাবি বর্ষণ কক ;” এ সংসার-মায়া-মরুর- 
প্রান্তরে তাপ্দদ্ধ-হৃদয়ে রা নিকটে জীব 
শুফকঠে তৃষ্তার জি চাহিতেছে, শঠন্তি দিতে, 
সাসবনা করিতে এ জগতে কে আছে? আছেন 
একজন, তিনিই গুরু । প্রেমিক, প্রেম 
পিপসায় মন্ত হইয়া ধাহার পানে ছুট 
চলিয়!ছে,_জানী দিব্য উন্মন্ততায় ধাঁহার তন 
বিভে!র রহয়াছেনত ভক্ত অশ্রুসিক্ত ননে 

বহাত উদ্দেশে জোড় কৰে স্ততিবাদ করিয়। 

কৃতজ্ঞতা জানাইতেছে সেই পরম গ্রেমাস্পর, 
জ।নঘন, ভক্তধতসল ভগব।নই গুরু । চক্র 
সূর্য্য অঠোরাত্র তাহারই অরঠ করিয়া ধরা 
প্রব্ষিণ কবিত্তেছে। ন্ুণীগান্বরে নিপিথিনী 
তারারমাল পরি তাহাকেই ব্রণ করিতেছে । 

শারদ গগণের নীলিমায় ভাদিয়া মনো 
সুধাকর তীহারই হাদির কিরণ বিগাঁইতেছে.) 
বায় বহ মহ বিয়া তাহারই মহিম। : প্রচ্র 
করিতেছে) হ্যা।মল।ধরণীর ভ্রুরাঁজি - তীহারই. 

সম্বন্ধে বল! 

জীবকুল . 



প্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্শসমন্থয় । 

উদ্দেশে যেন ধ্যানে নিম্ন রহিয়াছে ; বিহগকুল 
কলতাঁনে তীহারই গান গাঁকিতেছে ; স্থির 

হিষ!চলনিরঁয়ের 'ঝরঝর্বষে তাহারই মঙ্গল্ময় 
গীতির স্কুরণ হইতেছে, তটিনী তাহারই প্রেমে 
নাঁচিয়া নাচিযা সাঁগরসন্মিলনে গ্রধাবিত 

হইতেছে? সমস্ত জগত্রঙ্ষাণ্ড ব্যাপিয়। কি 

'গক মহা'ন্ ভাবের ডালি লাজাইয়! প্রকৃতিদেবী 
তাহারই চরণে অর্ঘায ঢাঁলিতেছে। সেই 

বিশ্বপতি, সেই জগনীশ্বর, সেই সর্বেশ্বর 
তগধাঁনই গুরু । তিনিই জীবের প্রতি, 

আপনার অধম পতিত জীষ সন্তানের শ্রুতি, 
নিজ কপাগুণে গ্রস়্ হইয়া সম্যক ভাবে দর্শন 
দেন, আর সেই দর্শনেই মলিন প!পদগ্ধ 
জীব অমুজ্র অধিকারী হয়। আহা! এ 

জগতের সকলেই যে তী"রই। যাহার জন্য 
যখন যাহ! প্রয়োজন তাহ! তিনি নিয়তই নিধাঁন 
করিতেছেন। তিনি তাহা কেন করিতেছেন 
তাহ! তিনিই জানেন । তাহা! অপেক্ষা জীবের 
মঙ্গলীকাজক্ষী অপিকু আর কেহই নাই। তার 
ন্নেত ও দা জীবজীবনে নিয়তই বর্ধিত 

হইতেছে। কি পাগী, কি পুখাবান। কি ধনী 
কি নির্ধন ;$কি নর কি নারী; কিতিরধ্যক, কি 
কীট, কি পতঙ্গ; কিস্থ'বর কি জঙ্গম--স|বতীয় 
জীব, জন্ত ও পদার্থের প্রতিই নিয়ত তাহার 
দৃষ্ট অ্ষু্ ভাবে বৃহিয়'ছে। ইহা আমরা খাঁরণা 
করিতে পারিন1 বটে, কিন্তু ভাহীর যোগৈশ্বধ্যের 
এমনি প্রভাব যে, এ সমস্তই এবং ইহ! ছাড়! 
আরও কত কি তাহাতে সম্ভব হইতেছে। 

তিনি এই জগতে কত গ্বানে কত ভাবে 
স্বয়ং এক হইয়াও নিজ যোগয!য়! বলে কত 
প্রকারে লীলা করিতেছেন; জীব ইহা জন্গভব 
করিলে স্তক্তিত হন-স্জবাক্ হন। কিনি এক, 
অন্িতীয়,সর্ববত্র সমনভাষে বিরাঁজ করিতেছেন । 
তাহার সব্বাতেই এই জগতের সত্ব! । 

৭৯ 

"সর্বাত্রে দ্থিনি বা/পিত, সর্বতত্থে, বিরাঁজিত |” 
নিতাগীতি । 

প্যংসদ্বেন জগৎ সতাছ যত্প্রকাশেন ভাতিহত |” 
গুরুগীত।। 

২ তাঁহার সবাতেই জগতের অন্যা, তাহার 
গ্রকাশেই জগতের প্রক।শ ! 

ডিনি ত্রিগুণের আশ্রয় বলিয়া এই জগৎ* 
গ্রুপঞ্চে ত্রিগুণের ক্রিয়া সত্য বলিয়। প্রতিপর় 

₹ইতেছে। কিন্ত তিনি স্বাতী ত্রিগুণে 
থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত নহেন। 

“ত্রদ্মানন্দং পরমন্থখনং কেবলং জ।নমূর্তিং, 

বন্বা তীৎং গগনসদূশং ভবমন্ত। দি লঙ্গ্যং | 
একং নিত্যং বিমলমচসং সর্বাগ। সাক্ষীভূতং, 
ভাঁবাতীতং জিগুণরহত্তং সদণ্ডরুৎ ৬ নমামি ॥৮ 

গুরুগীতা। ! 
যিনি রক্ষস্বরূপ, আনন্দময়, পরমন্ুখদাঁয়ী, 

একমাত্র জ্ঞানমূর্তি, অদ্বিতীয়, আকাশবৎ 
নির্মল, তত্বমন্ত।দি মহাব।ক্যের গ্রতিপা গ্য,নিা, 

বিমল, অচল, নিরন্তর সাক্ষীস্বরূণ, সমন্তভাবের 
অঠীত ও ব্রিগুণাতীত সেই সদ্গুরু দেবকে 
নমস্কার । তিনি এই বিশ্ব ব্রদ্মাণডের অহা, 
পাত ও কাঁলরূপে সংহর্তী। তিনি আঘি, 

যেহেতু ঠিনি মকলেরই পুর্বে বর্তমান আছেন। 
তিনি অনাদি, তাহার পূর্বে কেহই ছিল্লন]। 
«স্ ১ কালেনানবক্ষেদ(ৎ ॥” 

প।তুঞল দর্শন। 
তিনি স্থষ্টিদ আরন্ড হইতে সকলেরই গুরু । 

কারণ তিনি কাল দ্বার অপরিচ্ছিন্ন। 

"রুল রাদিরনাদিস্চ গুরু; পরম দৈষতং ॥ 
গুরুগীত! | 

গুরু বিশ্বের অ।দি এবং অনা । গুরুই 
পয়ম দেবত]। 

তিনি নিজ শক্তি ঘা] এই বিশ্বের সমস্ত 
কাধ্যেরই নির্ধধাহ করিতেছেন। যথন এ শস্কি 



মি এ পর | জী-্রীনিত্যধনম বা সর্বধরমসমন্থয়। 

তখন ভাতার নিন আখ্য। উহ! হইতে শ্কুরিত পুরাণ সকল, তাহাতে অব্যকু। ূ 
হইতেছে। ঈকিযোগে তিনিই আবার সগুণ : সকল উপপুরাণ নুগ্রেম আমল, 
ভাব খপ . করিতেছেনণ। ডিনিই অখও | |. আঁগম নিগম তত, চৈতস্তদা ক মন, 

সঙ্গিদানন্দ বিগ্রহ 1. তাঁহ। হইতে শ্কুত্ধিত কর বিধান, 
| পনিত্যাথণ্ডে। গুরু'নত্যঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ ॥” পফুরিত সকল স্বঠি সকস প্রমাণ” ॥ 

বা জীপ্রীগুরুপুস্পাঞ্জলি |: .. প(ডিনি ) প্রত্যক্ষপরমদে মন্ত মহান 
উ1হ[কেই,-_ . *্( তিনি) অগ্রাকৃত নিরাকার অভভুত - 

.*নিত্যায় নিত্যবোধায় নিত্যজান প্রদায়িনে । : ৃ সাকার ॥” 
নিত্য নিভ্যগ্রবোধাঁয় নিতানিত্য গুণায়তে। (2 জীগুরূপরম শিব ॥” 
সর্বায়'সর্বরূপায় সর্বোশ্বর! নমন্তে |” 1. (নিত্তযগীতি ) 
”.:৩/৬৬:৬৭ রাপাহায়। ব্রদ্ধাশুপু 1) | "শিব জগদগ্ররু। তিনিইওক ব্রহ্ম, 

 বলিয়। প্রণাম করা হইয়াছে । মর্থ।ৎ গুরু নিত্য, তিনিই গুরু সচ্চিদানন্দ |” * 
[ ক্ষয়োদয়রহিত ] নিত্যজানপ্রদ,। নিত্যবোধ- .. € অর্বধর্মানির্ণঘসার ১ 
স্বরূপ নিত্যও 'অনিত্য উভয়াত্ম্ব্ধে্বরূপ, ' *্রীগুরু সনচিষধানন্দ, রঙ্গাসনাতব, 

নিত্য ও অনিত্য উভয়গুণাম্মক পরক্রক্গস্বরপ | চিন্ময় চৈচন্যােব হরিনাবাহণ ॥ 

হে সর্কেশ্বর প্রীগুরুদেব ! তুমিই সর্ব, তুমিই ( নিত্যগীতি ) 
নর্ধরূপ--তোম।কে নমন্কার করি। যোগাচার্যয [নিউ সর্পজ্বা।শিত এবং সর্বাতন্থে 

তগবান শ্লীীমদবধূত জানানন্দম মহারাজ; বিবাজিত। শিল্পী উপনিষদে উক্ত 

জীগুরু সম্বন্ধে লিখিয়।ছেন,-- নব ' হইয়াছে, -- 

“(তিনি ) অথগুমগুল।কাঁরবিশ্ে বিবাঁজিত ৰ “সর্ব্বশবীরস্থ চৈস্তন্য গ্রাপকে! গরুরুপান্তঃ ॥” 

শঙী, কূর্য্য, হুতাশনে ঠিনি প্রকাশিত, ৃ এস্লে শ্ীগু়দকে সর্ববশরীবস্থ চৈতন্ত বক! 

তিনি দিব্য জান|ননে, গুদ্ধপ্রেম মকরনে, হুইল এবং [পিই উপান্ত। সেই পণম 

নির্বিকার ব্রদ্মাননা, তিনি নিরঞন (বা নারায়ণ) : ' উপাগ্তদেব জীবের প্রতি নিজ অখ্তুকী করুণা 

ভক্তিভাবে করি তীর শ্রীপদ স্মরণ (ব। বদন )। | প্রকাশ জন্ত কখন কখন তাঁহাদেরই মত আকার 

নুণীল অন্ধরে তিনি, তিনি সমীরণে, 1 পরিগ্রহ করেন! ব্রহ্গাগুপুবাণাস্তর্গত রাধা য়ে 

সৌন্দধ্যে, মাধুর্য তিনি, প্রকুদ্ন প্রান্ছনে, ৃ উক্ত হইয়! ছে 

তিনি মোহিনী মায়াতে, অধেতুকী করুণাঁতে, রদ্বজ্যেতি' স্বরূপঞ্চ তক ছুগ্রহবি গ্রহ্ম্ । 

সর্বযোগ বিভূতিতে ত'হার স্ফুরণ, 1 দিশে। বিতিমিরাঃ কুর্বন্ তেজো বাশি মিবোশম & 

৩1৪০ । প্রাণের দেবতা তিনি প্রিয় দর্পন ॥” : 
পান জে জ্ঞাত তিনি, পরম কারণ, | অর্থাৎ নিগুণাত্মক গুরুদেব সাক্ষাৎ, বর্ষ 

সগুণ নিগুধ বর্গ সত্য সনাতন, . জ্যতিশ্বরূপ 1 শুদ্ধ ভক্তদিগের উপালনা্থ 

. শ্রাতিতে তিনি কীর্তিও, আছেন অবধাস্তি, অনুগ্রহ করিয়। বিগ ধারণ করেন; উহ 

: বেদওদ্ধ শবক্রদ্ধ তাহ!র স্ফুুণ।, তেজোরাশি স্বরূপ, শ্বকীর : হেজ 
”০্টাহার স্ফুরণ দিব্য অধ্যায়. বিজা।ন। সবার! দশদ্দিককে নিরন্কতিয়ির করিতেছেন 



জীস্তরীনিত্যধর্ম বা সর্ববধর্শসমন্য় । 

বক্ষবৈবরত শুরা ককদসখণ্ডে উক্ত 
হইয়াছে,-. 

পগুড়: বয় দেহী জনাদন:* ূ 
 জর্থাৎ শ্বদ্ধং জনার্দন গুরুই দেহ ধারণে 

॥৮৩। ১৩॥ 

দেহী হন। | 

'্নারারণশ্চ ভগবান গুরু; গ্রতাক্ষ এবচ ॥৮ 
ৃ ৮৩ ১২ ॥ 

অর্থং নারায়ণ ভগবানহ গুরুরূপে 

প্রত্যক্ষ 'হুন। 
মহানির্রাণ তন্ত্রে উক্ত হইয়।ছে,-- 

“নরাকৃতি পরব্রহ্ধ রাপায়াজনহারিণে ॥% 

ইহাতে বুঝ। যায় €, শ্রীঙুরুদেব স্বয়ং 
পযত্রহ্ষ, তিনি নরাকাঁর ধারণ করিয়া শ্্ের 
অজ্ঞান নাশ করেন। 

কোন তক্ত মহাত্ব। গাঁহিয়াছেন,-- 

প্নরাঁকার পরত্রহ্ধ সর্বদেবে বলে ধারে । 

(গুরু ) প্রত্যক্ষ পরম দেবতা 
কেন মনন কর ন তাবে ॥* 

তিনিই কখন শিবরূপ ধারণ ক্বিয! জীবকে 
পরষ জ।ন দান করিতেছেন। 

৮৯ 

যখা গুরু তস্ত্ে-. 
“গুরুয়েকঃ শিবঃ প্রোকঃ 

সোঙ্হং দেখি ন সংশয়ঃ ॥* 
আবার কখন তিনি প্রকৃতিযূপ ধারণ করিয়া 

জীবকে কৃতার্থ করিতেছেন । যখ। গুরুতঙ্ে- 
"গুরুত্বমসি ছেবেশি মন্ত্ে!হপি গুরুরুচাতে ০” 

তিনিই কষ্ণরূপে পূর্ণভাবে অবতীর্ণ হইয়া, 
পরম গ্রেমলীলার বিস্তার কবিয়াছেন, তিনিই 
দিব্য কর্দমযোগ ও অজ্ঞানান্ধ মানবকে গিব্য- 
জানযোগ এবং পরাভকিযোগ দান করিয়াছেন। 

“দেবকীপরম।নন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুং ॥* 
তাঁনই কখন হরিরূপ, আবার কখন কৃষ্ণ 

ধারণ করিতেছেন । যথ! নিত্য তষ়ে,-.. 
".য|। গুরু স হিঃ স্বয়ং | রর 

অগন্তয সংহিতাঁয়১- 

“অতঃপ্রাগগুরুমত্যচ্য কৃষ্ণভাসেন বুদ্ধিমান ।” 
তিনিই আবার বিষুরূপ ধারণ করিতেছেন। 

যথ| বিষু্র হস্তে, 
পভন্মাতসর্বপ্রধত্তেন যথ! বিষুঃং তথ| গুরুং | 
অতেদেনাচয়েদ বস্ত স মুক্তিফলমাপর,যাৎ ॥” 

ক্রমশ£--- 

শরীণিত্যা নন্দ অবধৃত। 

পাল্সেল ক্কান্ডান্লী | 

ভাদ মাস-্জন্মামী--জ্রীধাম নব্ধীপের 
আম্পুলিয়! পাড়ায় আজ যেন বড় সঙ্জীবতার 
রক্ষণ দেখা যাঁইতেছে। যুবধ্মণ্ডলী ঘেন 
বড়ই ব্যস্ত; কেহ ভ্রত-পদে একস্থান হইতে 
স্থানান্তরে যাইতেছে, কেহ কাহ'কে ভাকিতেছে, 
কেছ ব। অঙ্গুচ্চন্বরে কি পরামর্শ করিতেছে । 
হর হরিকে ভাকিতঠেছে, হরি শিবুকে, শিবু 
কালীকে, কালী ধর্মকে, ধন্দশ নিত্যকে 

৯১ 

ভাকিতেছে। এ বলে উহাকে,সে বলে 
তাহাকে, কেবল ব্যন্তত। ; সঞ্লেই আজ 
করিতেছে, পালন করিতে কেহ নাই। কে 

বা একথণ্ড কাগজ দৃষ্টে অঙ্গভঙ্গি সহকারে কি 
বলিতেছে; সবিশেষ সংবাদ লইয়া জানিতে 
পাঁবিলীম, যাহ-তীহাই। 

আর কিছু না-মানুষের। এমন একট! 
রয়স বা সময় আছে যাহ! জীবনের উল্পতির 



২ 

বিষম অন্তরায়, সেই সময় পদদ্থলিত না. হইলে 
মাছষ বেশ উন্নত হইতে পাবে। কিন্তু প্রায় 

এইখানে বাধা পার, সে সময় যৌবনের প্রথম 
উন্ম। প্রায় প্রত্যেক স্থানেই এইরূপ একদল 

 লোঁক জাছেন। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক 

শক্তি যথেষ্ট আছে; তাস-পাশা খেলার আড্ডা, 

জিমনা টিক পার্টি, কনসার্ট পার্টি, কুত্তির আড্ডা, 
সথের যাঁতার ভ্বল, লাইব্রেরি) থিয়েট!র, 
জন্ততঃপক্ষে একটা হ₹রিসন্1 প্রভৃতি কাধ্যে 
অগ্রনী, ইহারা । ইহাদের সন্মুথে যে কাজ 

পাড়বে তাহ! সম্পাদিত হইবেই। ভ্রীধাম 

: মবন্ধীপেও এইরূপ যুবকমগ্ডলীর চেষ্টা ও যাত্রে 

একটা সথের দল স্থাপিত হইয়।ছে। যাত্রাদলের 

গায়ক, ঝাঁদক, আভনেঠা- অভিনেত্রী প্রভৃতির 

কাজ এই যুবকমগুল্লীর দ্বারাই সম্পন্ন হয় 
স্বনামখ্যাত মহাতা ধর্মদাস রায় মহাশয় 

ইহাদের মধ্যে অন্যতম ॥ ইনি একধাঁনি পুস্তক 

রচনা! করিয়া দিয়াছেন, তাঁধাই অভিনীত 

হইবে) অভিনয়ের বিষয় পমাকুতি-মিলন 1” 
ভগবান রামচন্দ্রের সঠিত খাষাযুখে শঞ্সীবাদির 
মিলন । আগামী কল্য নন্দোৎসবের দিন 
এই দল মুড়াগাছা ০1মক গ্রামে আভিনয়ের 

জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন । অস্ ইহারা অভিনয় 
জন্ত মুড়াগ!ছ। খাত কবিবেন”- তাই এই 
ব্স্ততা-_-তয়-ভাবনা-মিশিত আনন্দ-উৎসাহ। 

যিনি যাহা অভিনয় করিবেন, .য ভাবে বলিতে 
হইবে, এখনও কেহ কেহ তাহা অঙ্গভঙ্গি 
যহকাঁয়ে আবৃত্তি করিতেছেন। এইরূপ ব্যস্ততার 
মধ্যে সকলে সজ্জত হুইতেছেন। ক্রমে 
যথাসময়ে ইহারা সদলবলে সসজ্জ হইয়! 
মুড়াগাছ! যাত্রা! করিলেন। তথায় লষত্রে 

সসম্মানে অভ্যর্থিত হইয়া সকলে বিশ্রাম 

ফিতে লাগিলেন। 

গ্রাফষাশী সকলেই বিশেষ চেঞ্িত ও 

উ্রীনিত্যধর্ম বা. সর্কধর্ধমযমন্তয় 

যত্ববান,য!কাতে তাহাদের গ্রামের নিন্দা! না 
হয়, যাহাতে আ.মস্ছিত ব্যক্তিবর্গের -ক্োমক্লপ 
জন্থবিধা না! হুয়। যাহাতে তাহারা ম্বচ্ছন্দে 
থাকেন, সে বিষিয়ে প্রাণপণ করিতে সকলে 
গ্রাস্তত আছেন। একজনকে একটা কাজ 

করিতে বলিলে, তাহা সম্পাদন করিতে তিনজন 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এক বথাম্ম বলিতে 
গেলে গ্রামবাসিগণ ভদ্রতা বক্ষার জন্য ও 
নিন্দার ভয়ে সকল বিষয় ন্ুশৃঙ্খলার. সহিত 
জম্পাদন করিতেছেন। বেলা ৪টার সময়ে 
অভিনয় আবৃস্ত হইল? ভাঁলমন্দ উভয়ের মধ্য 
দিয়া যাত্ার দের অন্ভিনয় শ্ষে হইয়া গেল। 

আভনয়ান্তে নানারপ সমালোচনা হইতে 
লাগল । কেহ :বলেন সুগ্রীবের পাঠ ভাল 
মুখস্ত হয় লাই, লক্ষণ ল!ভুক, র।ম শুন্দর 
বর্তৃত। ক'রয়াছিল, হুনুমান প€গুত, বাজিয়ের 
হাত মিষ্ট হ্ত্যাদি। নানাপ্রকাঁর মঙাঁমত 
চলিতে লাগল । যাত্রার দলস্ক সকলে 
বিজয়ী বীরের ভয় শোতা গাইতে 
ল।গিলেন । 

তাহার সেই বাঞেই নবন্বীপে 
হইবেন, এইরূপ স্থির কাকয়া তদনুরূপ 

কর্িপেন এবং সেই সময়ে সকলে 

পরপারস্থ ঘাটে আসিয়। উপনীত হইলেন। 
কষ্খনবমীর মুছু জ্যোতগালোকে চারিদিক 
ইঈষদ(লোকিত। ভাদ্রমাসের গঙ্গ! ;-ভগবতী 
জহ্ুকুমারী সর্বাব্যবসম্পন্না পৃর্ণকলেবর! 
সতেজে সগর্ধে অভিমানিনী যুবতীর স্তা 
সাগরাভিমুখে ধাবিত । চারিদিক নিত স্ব 
মধে মধ্যে নিশাবিহাদী পক্গীগণের . কঠস্বর 
আঁর গঙ্গাবারিব কুলু কুলু ধবনি শ্রুত হইতেছে। 
দলম্ব সকলে প্শাস্ত হইয়া! ঘাটে উপবি 
হইলেন «বং পারের উপায় চিন্তা টি ই 
ল!গিলেন । ৪ 

প্রত্যাবৃত্ত 

বলো বস্ত 

নবন্থপের 



্বীপ্ীনিত্যধন্ম বা সবধধর্মীসমবয় 

নোঁকা ও মাঝি পরপারে । মাঝির নাম 
যুচুনাথ। যছুনাথ কৌন কোন দিন ঘাঁটের 

নিকটস্থ ঘবে পাত্রে থাকে, আবার কোন কোন 

রাঁত্রে বাঁড়ী ষাঁয়। আজ কিন্তু বছুনাথ বাড়ী 
গিক্ছে। . এক্ষণে উপায় কি? উপায়” 
ভাঁকা। ভাই রে! আজ এই এক ডাকা, 
আর সেই এক ডাকা । যে দিন ভবজলধির 
কুলে বসিয়া তাঁহার উত্তাল তবঙ্গ দেখিয়! 
সংজ্ঞাশূন্ত হতে হবে, সেই দিন, সেই 
নিরুপাঁয়ের দিনে উপায় একমাত্র ডাক । এ 
ডাক! চারিযুগেই আছে, তবে ভিন্ন ভিন্ন যুগের 
ভাকের শব বিভিন্ন রূপ 1 কিন্ত ডাকা আছে। 

ভাই মনকে বলি, মন. বে, তো ষে সকল 
দিকেই নিরুপায়, তোর না আছে ভক্তিস্তন। 
আছে বিশ্বাস--ন! আছে নির্ভর, তে! উপায় 
কেবগ ভাক1 । ড!কের মত ডাঁকিতে পাঁরিলে 
কতক্ষণ তিনি ঢাঁকা থাকবেন ? তী"র ঢাকা 

খুলিতে হইলে, ডাঁকাঁই প্রশস্ত উপায় । আবাদ 
ুবিধা কেমন ! ডাকার বিধি--মবিধ নাই-- 
তা" মনেই ডাক আর মুখেই ডাক- শোৌঁচাঁশোৌ৪, 

 কালাকাঁল, জাঁতিবিচাঁর, স্থাঁনবিচারঃ পাত্রবিচাঁর 

বা বয়স বিচার নাই--যে কোন প্রকারে 

হউক---শ্রন্ধায়, হেলায় ডাকিলেও ফল । আমাঁ4 
-মতে একটু উচ্চৈম্বরে ডাঁকাই ভাল। কেন 
না নিত্যধাম বৃন্দাবনে, গোঁপবধুগণ তাকে 
আদর করিয়া “কালা, বলিয়া ডাকি । 
*কাল।+ত+ যে শুনিতে পাঁয় কম, ত1”কেই বলে! 
তাঁই বলি জ্গাই উচ্ৈস্ববে ডাঁকাই ভাল। 
জগদ্ব'সী ভাইরে, কে কোথায় আছিস্্, আজ 

একবার বদন ভব! উ্রীন্নিতযতপারল 
বলয়! উচ্তৈত্বরে ভাঁক্ দেখি! তা” হ'লে 
সর্ধাংশে শ্রেয়; লাভ হইবে । উপস্থিত গঙ্গ। 
পারের জন্ত ডাক।-উপায়ই অবধলন্বিত হইল। 

্ুরধূনী-কুলে বসিয়া সকলেই যছুনাথকে 

উত 

ডাঁকিতে লাগিল; যা'র যত শক্তি প্রাণপণে 
ডাঁকিতে লাগিল । কিন্তু কৈ, নাবিক ত৯* 
উত্তর দেয়না? ডাকের উপর ভাক--উচ্চ 
হইতে উচচচৈম্বরে ডাঁক- পৃথক পুথক ভাক-_ 
পরিশেষে এককাঁলে, সমদ্বরে, ভীষণ শব্দে 
সকলেই ভাকিতে লাগিজেন' কিস্ত উত্তর 
দিবে কে? ষছন!থ ৩” সেখানে নাই। সে 
যে আজ বাড়ী গিয়াছে। পারার্ধি ণ নিরাশ 
হইয়।, কিংকর্তব্য বিমুঢ় হইয়া পড়িেন।--- 
নিরুপায়! পরি'শষে প্রাতে পথ হওয়াই 
স্থির হইল ইহদের মধ্যে অশেব গুরু-ভক্তি- 
পর্ায়ণ পুজ্যপাঁদ ধর্দদাষ বায় মহাশয় ছিলেন। 
আঁজ তীহাঁর মনোমধ্য একি ভাব-তরঙ্গ 

উখি5 হইয়াছে ১) দেখিঙেছেন, তিনি যেন 
ভবজলধির কুলে উপস্থিত। পারের উপায় 
নাই, তাই আজ যুগল নয়নের ধারা গণুস্থল 
বহি! ঝইতেছে । বলিতেছেন,--+*"কিঃ 

আমার পারের প্রতিম্বক্ক? আমি যে 
নত্য সম্তান 1” তাই আর অভিমানে 

স্ষুরিতাঁধর হইয়া ছুই বাহু উত্তোলন করিয়া! 
বজ্জ-গভীর-ম্ববে ডাকিতেছেন, “কোথায় নিত্য" 
কণধার, পার কর!” একবার--ছুইবার 
ডাক দিতেই আর কি থাকিতে পারেন ? 
অনাথের নাথ, অসহায়ের সহার, নিরুপায়ের 

উপায়,  হতাশের আশ। সার কি থকিতে 

পারেন ? বিপন্নের বন্ধু, ভক্তের পুজনীয়, 
বিশ্ব সীর বনুণীয় প্রেমিকের অরলম্বন, অগতির 

গতি আর কি থাকিতে পারেন ? তিনি আব 
কতক্ষণ থাকিবেন? পরপাঁর হইতে মধুষাখা 
স্বরে উত্তর হইল,--“য।চ্ছি গে!” দেখিতে 
দেখিতে নাবিক নৌক1 লইয়! উপান্থৃত। এ 

নাবিক সে নাহ্বিক নয়। এ যহনাথ নাবিক নয়, 

আজঞ্জ ভক্তের জন্ত স্বয়ং “যহুনথ' যহুনাথ-বেশে 

উপস্থিত 'হইয়াছেন। নৌকা তীরগ্রাপ্ত 
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হইলে, নাবিক 'লক্ফ দিয় কুলে উঠিলেন। 
কেছই নাবিককে লক্ষ্য করিল .ন|। কেবল 
মাত্র একটা বাঁলক দেখিল * একজন শ্মশ্রুবিশিষ্ট 
গৌরবর্ণ সুন্দর পুরুষ নৌক! হইতে নামিয়া 
চলিয়া গে'লন। এমন সময় দলস্থ সকঙে এ 
নৌকা আসিয়াছে, বলিয়া যুগপৎ চীৎকারে 
দশদিক শৰিত করতঃ নৌকায় ক্রহবেগে উঠিতে 
আরস করিল। কে কার সংবাদ লয়?যে পারে 

সেই আগে উঠিল। কোন বৃহৎ নগদীতীরস্থ ব৷ 
গ্রামবাসী পুরুষগণ অল্ল(ধিক দাড় টাঁনিতে,হা"ল 
ধরিতে ও নৌক! বাঁহিতে জানে । এখাঁনেও 
তাঁহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রণ ঘটিল না। যুবক 
মগ্ডলী,অতিমাত্র ব্যগ্ুতা সহকারে কেহ হ'ল 
ধরিল, কেহ কেহ দীড় ।নিতে আরস্ত করিল। 
লফলে উঠিলে পর নৌক1 খুলিয়া দি) আপ- 
নারাই বাহিয়। চলিল। আশ্চর্য্যের বিষয় 
নাবিকের.কেহ খোজ লইল ন। বা তাহার 
গ্রয়োজনীয়ত। বোধ করিল না। দেখিতে 
দেখিতে নৌক| গঙ্গার মধ্যস্থলে উপনীত হইল। 
তথায় ভাগরথীর বেগ অতি প্রখরা। নৌক। 
কিছুতেই স্থির থাকে না। আ্োতবেগে নৌকা 
স্থির রাখিতে না পারায় আঝোহীগণ সকলেই 
ভীত হইজেন। তখন মাঝির খেঁজ পাঁড়ল। 
'্মীবি কৈ, মাঝি কৈ? নৌকা ষেমাঝ 
গজায় মারা যাম? মাঝি কৈ হে শীঘ্র এস।* 
আর. মাঝি.-মাঝি কোথায়! তখন যিনি 
-নৌকার বর্ণধার হইয়াঁছলেন, তিনি নৌকার 
কর্ণ পরিত্যাগ করিয়া নিজ কণ ধারণ করিয়া 
স্বীয় আহম্মকর জন্ত অনুতাপ করিতে লাগি- 
লেন। লকলেই পরল্পরের দেঁষধ দিতে 
লাগিল। সকলেই বলে--"মাঝি না দেখিয়া 
নৌক। ছাড়লে কেন?” প্রথমে ্বেষাদ্বেষি 
ত্রমে বচস, শেষে হাতাহাতি হইবার উপক্রম 3 
'রদ্িকে নৌকার অস্থিরত1 ক্রমেই অধিক 

্্ীঞ্নিত্যধর্পা বা সর্বধশুসমন্ত .। 

হইতে অধিকতর হইতেছে- সে দিকে কাহারও 
লক্গা নাই। তখনস্রীবুক্ত ধর্্মদাঁস রাঁয় মহা 
শয় সকলকে স্থির হইতে বলিয়া ব্যাকুলপ্রণে 
শ্ীগুরুদেবকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তের 
কাতর ডাক শ্রীভগবানের কর্পে পৌছিল। গঙ্গীর 
ভয়াবহ আবর্ত হইতে নৌকা সহসা ক্রতবেগে 
তীর।ভিমুখে চলিল | ত্বরণী তটসংলগ্ন হইলে 
যেযাহার মত লন্ দিয়া ভাঙ্গায় পড়িল এবং 
পয়স। দিবার জন্য মাঝির অনুসন্ধান করিতে 
লাগিল। পরিশেষে তাহার সাক্ষাৎ ন| পাইয়া 
সকলে আপন আপন আবাসাভিমুখে ধাবিত 
হইল। কিন্তু ধশ্দদাঁপ বাঁয় মহাশয়ের মনে 
উদ্দিত হইগ, আমি কাহাকে ডাকিয়।ছিলাম, 
আর কে'ই ব| পার করিগ? পাঁরঘ।টের 
পাটলীর নাম বহুনাথ। তিনি ভাঁবিতে ল।গিলেন 
“আজ পার করিল কে? এই যহুনাথ কি সেই 
দুন্নাথ £৮” এই সকল চিন্তায় তহার 
চিত্ত আন্দোর্সি হইতে লাঁগিল। তিনি এই 
সন্দেহ দুর করিধার জন্ত নিজ গৃহে না যাইয়া 
অ'ম্পুলিয়া পাঁড়া আশ্রমে চলিলেন। ঠাকুর 
তখন নবন্ধীপের আশ্রমে বিরাজ করিতেছেন। 
শ্রীযুক্ত ধর্দাদা! আশ্রমে গিয়াই অপেক্ষ! 
করিতে লাগিলেন । দেখিতে দেখিতে নিশার 

অবসান হইয়া আদিল। ঠ|কুরঘরের দরজা 
খোলা হইলে পর ধণ্ধদান| শ্রীঞ্ীঠ।কুরের দর্শন 
লালসায় অনিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে গমন 
করিতে লাগিলেন। ক্রমে ঠাকুরের দ্বারের 
সম্মুখীন হইলেন, অমনি ভক্তবৎসল করুণা সিদ্ধ 
হাঁসিতে হাঁদিতে বলিলেন,--"কৈ পারের পয়স! 
দাও দেখি ।” এই বথা শ্রবণ মাত্র ধর্শদাল 
দাদার সমস্ত লন্দেহ দুরীভূত হইল। আনন 
সর্ব!ঙগ পুলকিত; অশ্রখারায় বসনাঞল অভিষিক্ত 
ওঝস্পে ক রুদ্ধ হইল। তিনি দণ্ডবৎ 
ভূপতিত হইয়। গদগদন্বরে বলিলে ন,- 
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“স্বমেবলরা পাতাঁচ সংহ্ততচ ত্বমেবহি শরণং 
_ নাথ! আাহিমাৎ ছুঃখলক্কটাৎ ৪”. 

“গতির্ভর্জ। প্রভু সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃং 
আজ তিনি বুঝিতে পাঁরতেছেন। কেন 

দেবার সহিত,তীহার স্বন্ধ; তিনি কাহার 
আশ্রিত, তাহার রক্ষক ও অবলম্বন কে? শুন 
গুন ভাই, নিত্য-সম্তান | শুন নিত্য'পরিবার ! 
শুন নিত্য-নাশ্রিত যে যেখানে আছ, ঠাকুরের 

শ্রীমুখের বাণী | 

«মেষপালের পশ্চাৎ্থ পশ্চাৎ 
মেষপালক থাকে । কোন মেষ 

বিপথগামী হইলে তিনি তাহাকে 
প্রকৃত পথে চালান। গুরু শিষ্য 
পালের পশ্চা পশ্চাৎ মেষপাঁলকের 

হ্যয থাকেন । তাহাদের কেহ 
বিপথগামী হইলে তিনি টেনে - এনে 
প্রকৃত গন্তব্য পথে চালান |” 

( অর্বধন্দনির্ণয়সাঁর । ) 

ভাই রে, আমাদের সচ্চিৎ গুরু নহেন, 

সদানন্দ গুরু. ও নহেন, আমাদের গুরু 

জীজীসচ্চিদানন্দ গুরু । তিনিই আমাদের রক্ষক 
ও পরমাশ্রয় | 

আহা ! কিঅ'শার কথ! তিনি সর্ববদ। 

আমাদের নিকট পাকিয়। আমাদিগকে রক্ষা 

করিতেছেন। আমাদের তুল্য ভাগ্যবান কে 

আছে? আমাদের উপর তাহার কত কণা! 
স্পআমওা:তীহার সেই শ্রামূর্তি দর্শন কতিয়াছি, 
আশানবাণী স্বকণে শ্রধণ করিয়াছি । আমরা 
জানি, আমর! নিঃসংশয়ে জানি তিনি ভিন্ন 
আমাদের আর গতি নাই,_-অগ্ত ঈশ্বর নাই । 

ধন্মদ।স দাদ। পুনর্ধ।র ভক্তি-গদ গণ কঠে 

বলিতে লাগিলেন," নিত্য-প্রভু, হে নিত্য 

7 

] 

৮৩৫ 

সথ।, হে নিত্য-পিভ1, হে নিত্য-মাঁও।, হে নিত্য- 
ধন হে নিত্য নাথ দয়াল! আব একি লীলা 
দেখ।ইলে প্রভু! আাঁমি. যে তোমার অযোগ্য 
সম্তান,_-আমার প্রতি এত রূপা কেন, নাথ? 
আমি যে আপনা আপনি জ্জ্জিত হইতেছি। 
প্রভো ! এই হতভাগ্যের জন্ শ্রীকরে ক্ষেপনী 
ধারণ করিয়া ক্ষিপ্রগতিতে - আমার উদ্ধানাথ 
উপস্থিত হইলে? ধিক আমাকে! আমি 
স্বীয় স্বার্থের জন্ত প্রহ্বকে, প্রাণের প্রিশ্তম 
ধনকে কতই না কষ্ট দিলাম।” এইরূপ 
নানাবিধ. বিলপ করতঃ বালকের ন্যায় রোদন 
করতে লাগিলেন। তখন ঠাকুধ সম্মেহ মধুর 
বাক্যে তাহাকে সাস্বন! করিতে লাগিলেন। 

কিছৎক্ষণ পরে ধর্মদদ। প্রবুদ্ধ হইয়। কৃতাঞ্জলি- 
পুটে নিব্দেন করিলেন,--“আমার এই 
সৌভাগ্য স্মরণী করবার জন্য আমি মামার 
ভাইদিগকে একত্রিত করিয়া মহামহোৎলব 
দিব; আপনি আজ্ঞ। করুন। ঠাকুর .সম্রতি 
দিলেন। অমনি ভাই সকল একত্রিত হুইপ! 
পরমানন্দে মহোতৎসবের আয়োজন করিতে 
লাগিলেন । যথ! সময়ে সকল বিষয় স্বশৃঙ্খলার 
সহিত সম্পন্ন হঈল। সকলে মহাপ্রলাগ পাইয়া 
পরুমানন্দিত হইজেন। এ+ বার আমর] 
“গুরুতর গ। গুরু্বিধুও গুরুদেব মহেশ্বরঃ | 
গুরুরেব পর্ংব্রক্ম ত;স্ম শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮ 

এবং 

পভব্সাগরশৌপণ পদ্মযুগং 
ভবসাগরনবিকপারকরম্। 

'অনুকম্পানিয়ামক মিষ্টন্ুরং 
প্রণমাষি গুরুং ভবঙারণকম্ ॥” 

বলিয়। শ্রীগুরদদেবের প্রণামাস্তর «ই প্রলঙ্গ শেব, 
করিলাম । 

শীীবটুকনাথ ভট্টাচার্য্য ! 
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ঞাখন্ন। । 
শোও গজ ক এ হা 

ঘ কিন বেছে রহিবে জীবন, | রসনা আমার, খেন অনিবার, 
ভূলিনাঁকে! যেন তোমারে; ূ করে তব নাম কীর্তন; . 

ও ছু"টা চরণ যেন দ্রশন | শ্রুতিযুগ ষেন তব কথ! বিনা 
পাই সদ! হি মাঝারে; ূ নাহি করে আন শ্রবণ। 

'ভাঁবের প্রন্থনে, ভকতি-চন্দনে | বিষয়ীর সঙ্গ করি পরিহার ; 
যেন ও চরণ ছু'খাঁনি, ৰ যেন তব তক্ত মিলনে-_ 

পুঁজিয়ে মানসে, প্রেমের হর ঘঃ 1 করি সদ্বা আশ) মাঁগে তব দাঁল 
মগ্ন থাকি দিন যামিনী। | দীন হীনে রেখ চরে! 

শ্ীকাঙালিক্ণ দতত। 

উ্নীভগ-্বানেন্স ভজন্ন। 

ঈশ্বর লগা জগতের অস্তিত্ব । এখন না কিন্ত ভাঁমি বস্ত্র মাত্র হইমা,।যন্ত্রীর নায় 
আমাদের আলোচ্ বিষম কেমন করিয়। জীব 
তাহাঞফে অনুভব ও বিশেষ ৰিশেষ ভাবে 
সন্তোগ করিতে পারে। শ্রীভগবানের স্থষ্টি 
তত্ব, মায়ার সংযোৌগেই এই জগৎ সংসারের 

আবি্ডাব হইয়াছে । এই “মায়াকে অবিগ্থা 
মায়! বল। হয়-্ষাহার বলে মানব জগতে 

অ|সিমা ইহাই চির বাসস্থান মনে করে ও 
যাহার সঙ্গে মায়ার সমস্ত বৃত্তিগুলি অর্থ।ৎ ছয় 
রিপুং কামনী-কাগন-তৃষ্ণ পূর্ণ মাত্রায় জাগিরা 
উঠিয়া তাহাকে জাগতিক নখ হুঃখের ব্যাপারে 
নিক্ষেপ করে। নহাজনের। বপিয়া থাকেন 

এই জাগতিক সুখ ছুঃখ উভ্তয়ই বন্ধন। 
এই নখ হুঃখের প্রবর্তক কে? 

ন। তোমা প্রাক্তন বা মায়া? ূ 
, ভুমিকে? না তুমি একটা জীব, দশবিধ 
ইঞ্জি॥ ঘটিত সীমার আববণে প্রস্তুত একটা যন্ত্র 
বিশেষ । এই যন্ত্রের একঞ্জন যন্ত্র আছেন--. 
কেন ন। সেই যন্ত্রী ভিন্ন যন্ত্র চে না ব। বাজে 

তুষি__ 

চলিতে খাঁসন্নী কৰি তজ্জন্য আমার পদে পদে 
বিপদ সংঘটগ্ব হয়। মেমন দাস প্রহৃকে স্বীকার 

না করিলে, উহার আদেশ মত না চলিলে 
প্রতি পাদবিঃক্ষিপে সর্বাবস্থায় হুঃখ কষ্ট পায়! 
এ জগতে যাহা সুখ বলিয়া! মলে কণা হয় 
তাহ'ও এক জাতীয় বিশেষ দুঃখের কারণ। 

এখন দেখ তুমি শ্রীভগব'নের স্য্ট পদাথ হুইয়! 
তাহাকে ভুলিয়া! য|ওয়ায় তুম এক ম্রন্দর 

হুর্দশগ্রন্থ জীবরূপে পরিণত হইয়াছে । 
ুর্দশ গ্রন্থ জীবের প্রাক্তন নিশ্চয়ই হুর্দীশাষয় 

এখন এই প্রাক্তন কি? শ্রীক্তন অনৃষ্ট ব্যস্তীত 
কিছুই নহে। মানব জন্মগ্রহণ করার প্রধান উদ্দেশ্ঠ 
ও সার্থক! শ্রীভগবানের ভজ্ন। নরতন্ু ভজনেন 
মূল। ভগবান শ্রীখষভদেব বপিয়াছেন /-- . 
পনায়ৎ দেহে! দেহভাজাং নৃলেকে 

কষ্টান্ কীমানহতে বিড ভুজীং যে। 
পতিপো। দিব্যং পুক্রকা যেন সবং শুদ্ধেং 

বন্াৎ ব্রঙ্মসৌখ্যং হৃনস্তম্ ॥ 
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অক্তার্থ--“ছে পুত্রগণ, এই. মন্যালোকে 
জীবের নরদেই বিষ্ঠাভে'জী শৃকরাদি্ ভোগ 
সকলের উপযুক্ত নহে । যে তপস্তা দ্বার 

সবশুদ্ধ হইয়া অনন্ত ত্রচ্ম।নন্দ লাভ হয়, নরদেত 

লেই তপন্তাবই যোগ্য।* স্ত্রীসঙ্গে ব। রদন!তৃপ্ডি। 

যে সুখ, শৃকরীসঙ্গে ও বিষ্ট!তোজনে শুককরও 
তাহ! প্রা্ত হইতেছে । অগ্রকৃত ব্রঙ্গানন্দ 
লাঁভই মন্ুষ্যদেহের বিশেষত্ব । এক্জন্য মানব- 

জ্বন লাভ করিয়। ভগবানের ভজন। কর!ই 

মন্ুম্যের প্রধান কর্তব্য। তাহাতেই তীব্র 

অনুরাগ, তাহার সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান, তীহার 

শ্রীপদে ভক্তি "9 পরগাপ্রীহিই জীননের 
সার্থকতা । জীব এইগুলির কোন একটি 
লইয়! এ জগতে মাপিলে যে ভাঁবে চালিত তয়, 

গ্লেই অবস্থাই অতীব সুন্দর | 
মা'র ছুই বৃত্তি, [| মায়া ও অবি। 

মায়।। এই অবিদ্য| মায়! ম'নবে। উপর 
অধিক'র কিরূপে বিস্তার কাঁরল। তুমি 
জীব হ্ঈয়াও নিভ্যভগবদদ'স। প্রীভগবান 
নিত্য আ্থঙতরাংতাহার দাস ও শিত্য। * 

এ কথ! তুমি মুখে স্বীকার না করিলে 
অবন্থাবিশেষ তোমাকে স্বীকার করাইবেঃ 

কনাইবে। এই জগতে আপিয়। ছুর্ব(সন|ম 
দংস'দ্র বু আশা পে!ষণ করণান্তর এই 
নিত্য সম্বন্ধ বিশ্রণ হুইয়। গিয়াছ ক্র 
অবিষ্ঠা মায়। তোমার গলা ফাসি দিয়। এ 
দুরাশগ্রস্থ সংসাররূপ বৃক্ষে ঝুলাইম! রাখিয়াছে। 

-* আত্ম। নিত । জীৰাত্ার, আত্ম! নিত 

জীবত্ব অনিত্য। ণতত্বমসি” মহাবাক্যে "তব 
পদের ছাঝ চৈতন্ত অংশকেই লক্ষ্য করা হয়। 

জীবমাত্রকেই নিতযভগবদ্দাস বপিলে জীবাক্মার 
আত্মা ইহ কি লক্ষ্য কণা হইতেছে? 

নিঃ সং । 

৮৭ 

তুমি যানায় অস্থি্ন হইয়। চীৎকার করিতেছ! 
ভাঁবিতেছ তোমার এই যাতনা আর যাইবে 
না। কত কল্পনা কারতেছ-তগ্দণ্ডেই নির্বা- 
পিত হঈতেছে। একবার ভূলিয়াও সেই বিপদ- 
হাঁরী দীনদয়াল মধুকদনের নাম গ্রণ করিতেছ 
না; একবার ভলিয়াও সেই সর্বমঙ্গল। অনস্ত- 
শ্নেহদাধিনী মাকে, মনে করিতেছ না। অবিগ্ত। 
মাপ তোমার উপর বারও অধকার বিস্তার 
করিতেছে । এই অবিষ্ঞ! মায়ার হাত হইতে 
কিরূপে নিস্তার পাওয়া যাঁয় তাই জ্রণীচ 
বলিতেছেন ;- 
“দৈবী হেষ| গুণমরী মম মায়। দুরত্যয়! ! 
মামেব যে প্রপদ্থাস্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে ॥* 

*এই সন্বাদিগুণ বিকারমণী অলোকিকী 
আমার মা নিশ্চয়ই ভ্ুরতায়া। যাহার! 

আগাঁকে ভজন। করেন তীছ'র। এই সুহুজ্তঝ। 

মায়া অতিক্রম করেন।” 

আববিদ্যা মাঁয়। সংযুক্ত মুগ্ধ জীবের অবস্থা 
বদ্রূপ সংঘটন হয় তদ্সন্বন্ধে:গীতা বলেন $-- 
“ন মাং হুস্কতিনে! মূঢ়। প্রপগ্ন্তে নরধমাঃ | 

মায়নবাপজহজ্ঞান। অ।স্ুরং ভাবম শ্রিত1ঃ ॥৮ 
পাঁপপবায়ণ, বিবেকশৃস্ত নরাধমগণ মায়" 

গর! হতজ্ঞান , হইয়া! আনুবহ্থভব - প্রপ্ত 

হওয়ায় আমার ভরঞ্জনা করে না। 

অ।মরা মূঢ় জীব-__-আম+দিগের উদ্ধারের 
উপায় কি? তাহার একমাত্র দয়াহি 
আ'মান্ধগের ভবসাঁগর হইতে উদ্ধারের উপায়। 

*মূকং কবোতি বাঁচালং পন্দুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। 
ধ্রুপ! তমহং বন্দে পর়মানন্নমাধবম্ ॥+ 

অসম্ভব যাহা, তিনি ইচ্ছা! করিলে তাহা 
সম্ভব করিতে প।রেন। পতিত জীব আমর! 
আ।ম!দের ইহাই ভরস!। 

তাহার কপাই এই জাগতিক সম্ত বন্ধন 
ছেদন করার শাণিত অস্ত্র! আমরা মায়া-বন্ধ 
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মু্জীব | আমাদের এমন কোঁন জিনিষ 
নাই যাহা দ্বার! তাঁহার কপালাভ করিতে পারি। 

: ছুদর্শায় জর্জরিত তোমার আমার একমাত্র 

সন্বল আকুল গ্রাণে তাহাকে ডাক! ও ক্রন্দন 

কর।। . তখন তিনি দয়ার হইয়।. তোমাকে 

নিশ্চই কোলে করিবেন । তিনি যদি তোমাকে 
কোলে না লইতেন তাহা হইলে কি তোমার 

এই ছুর্দশাযুক্ক বিপদ যাইত ? কখনই নহে। 

দা করা তাহার শ্বভাব, তিনি দগ ন! 

করিগে আমানের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 

তিনি দয়। না! করিলে আমর! আমাদের কোন 
অবস্থ। লাভ কগিতে পারি না। তাই তাহার 

একমাত্র ৪য় দ্বারা আমর! সমস্ত জিনিষ ল।ভ 

করিয়া! থাকি। তিনি জীবকে দয়! করার 
জন্ভ অধাচিতভাবে গ্রাতি হুয়ারে ঘুরি! 

বেড়াইতেছেন। 
শ্ীঞ্ীনিত্যধশ্ম পত্রিক।য় যোগাচার্ধ্য ভগবান 

প্রতীমদবধৃত জানানন্দ দেব মহারাজ 
বলিয়াছেন, | 

“উহার দয়ার সীম! নাই। 
তীহার যে দয়া তাহারই নিহেত্ত 
আছে। জীবের দয়ার হেতু আছে।” 

কিন্তু আমর! এমনই অকুতজ, সর্বঘ। 

বিষয় বাসন।য় মনত হইয়া! একবারও তীহ!কে 

আপনার প্রথণের জিনিষ বলিয়। মনে করি ন|। 
তাহার কত দয়! তাহ! দেখাইধার জন্ত তিনি 

আমার, এই ক্ষুত্র হৃদ হইতে একটা গাঁন রচন! 
করিম়াছেন। যথা £-- 

| থরিকে অন্নি পাওয়া! যায়। 

জে ডাকলে পঝে বইতে নারে, 

ঝাখেন তিন বাঙ্গ। পায় 
সে সার তরে বেড়া খুনে খুবরে। 

.. স্পদেতে ভুলেও কেউ ডাকে না তা?রে॥ 

শ্রীতীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্সমন্য় 

-  তী”র নাই অভিমান, নাই অপমান, 
নামে পাঁপী তরে ধায় ॥* -. :, 

কাহার নাম ও তিনি অভেদ। এই. 
ন।ম।শ্রয়ে নামভ!সে পাপ তাপ সঘস্তই চগিয়া 
যায়--হা ছাড়। তাহার মধুমদ নাম সম্যক্রশে 
আমশ্রব করিলে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ হ্য়। 
ঘরে বসিয়। তোমার কর্তব্য প।লনের সঙ্গে 

সঙ্গে নাম আশ্রয় কর, সর্ধার্থ সিদ্ধ হবে! 
প্রীচৈতন্ত ভাগবত বলেন,-_ ্ 

"থাইতে শুইতে যথা তথ! নাম লয়। 
দেশকাল পাত্র নাই সর্বসিদ্ধি হয় ॥” 

পতিতপ।ব্ন অনাথ শরণ দীন দরাল প্রীমন্ 
মহা প্রন শ্রীগৌহাঙ্গন্বে তাই পতিত কলিহত 
জীবের জগ্ত বলিয়াছেন ও তিনি নিজে আচরণ 
ক'রয়। দেখাইয়াছেন ।. 
পহয়েণাম রেশম হরেণামৈব কেফলম্। 
কলো নাসন্ট্যেব নাঁক্যেব নাক্তেব 

গতিরম্ভথা ॥” 

হরণা এধাঁৎ হরির নাম। হরি শব 

ব্রহ্মবচক। এই জন্ত হরেণাম বলেলে বন্ধের 

। সকল নামকেই বুঝায়! শিব, কালী, বাষ, 
৷ র'ধা, কৃষ্ণ, হূর্গ।, পরমাত্মা, গড, আল্প। সকল 
নামই এক হুরির। 

প্রথমে নামে জীবন্ুক্তি মর্থাৎ পাপ, তাপ, 
ইযাগ, শোক সব দুরে যায়) পরে এই 
নামের গুণ তীহার শ্ীপ।দপন্মে ভক্তির উদয় 
হয়।১8এই ঘোর কলিকলে শ্রীনাম অংকীর্ভনে . 
তীঞ্গকে সহজে লাভ কর! যায় । আবাএ উচ্চ 
করিয়া নাম সংকীর্ভনের কত ফল দেখ) 
ংকীর্ভনক।রী নিজেত উদ্ধার হুইয়াই যাঁন-- . 
তা ছড়। এমন কি ্থার। ভজন পথ্যন্ত 
তরিয়। যায় । রি 

"উচৈচঃ শতগুণাধিকম্।” 
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জ্ঞান লাভ হইলে নাম গ্রহণও যাহা, নাম়্ীকে 
এক ভাবে লাভও তাহ।। কলিমাহ'জ্মা 

প্রসঙ্গে শ্রীম্ত'গবতে উক্ত হইয়(ছে-_ 
প্কলের্দোবনিধে রাজনমস্তি হেকো মহান্ গু৭:। 
কীর্তনাদেব কৃষ্ঃস্ত মুক্তসঙ্গ: পরং ব্রজেত ॥” 

১২।৩৫১। 
হে রাজন কলি দোষের আঁকর হইলেও 

তাঁহার এক মহৎ গুণ এই যে, মন্তুষা শ্রীরুষের 
নামকীর্ন মাত্রে মুক্তবন্ধন হটয়। পরম পুরুষকে 
লাভ করে। 

সাধক কার্তনানন্দে বিভোর হইয়। যখন 
অমৃভময়ের একবিল্দু অমৃত আঁ্বাদন করে, 
তখন প্রাণ আরও ম্বধা আহরণ করিতে নিশেষ 

প্রয়াস পাঁয়। সে তখন--. 

৮ 

“মচ্চিত্তাঃ মদ্গভ প্রাণা বোধয়ন্ত পরম্পরম্। 
কথয়স্তশ্চ মাং শত তুয্যস্তিচ রমস্তিচ ॥” 

এই তগবদ্বাক্যের সার্থকতা উপলব্ধ করিয়া 
আনন্দিত হয়। 

তখন সে সতত যুক্ত হইয়া প্রীতি পূর্বক 
তীহাকেই ভঙ্গন! করে। সে ভজনা কিরূপ 
না অগ্রাকৃত আর্বচনীয় প্রীতি মিশ্রিত। 
তিনি পৃর্ণ প্রেমময় তাহাকে তীব্র অন্গরাগের 
সহিত প্রীতি দ্বার! ভঙ্গপ! করিলে, তাহার ফলে 
অবিগ্ঠ। মায়! রক্ষপী ত দুরে পলায়ন করেই 
তাহ! ব্যতীত অতি মনোরম বুদ্ধি যোগ লাভে 
বি্তামায়!র পুর্ণ সংযোগ সম্যক প্রকারে পংঘটন 

ইইয়। তীহাঁকেই লাত হয়। তখন জীবন 
মধুময় হয়। সে তীহাকে ভিন্ন মার কিছু চাছে 
না-সে তীহাতেই মজিয়। থাকে--আর 
তাহাকে না হইলে বাচে না। 

নিত্যপদাশ্রিত শ্রীমুকুন্দলাল খপ্ত। 

আংস্লাল্ চিক 

(বালকের রুচন। ) 

এই সংসার দেখিতে ঠিক মেন একটি 
মাকাল ফল। মাকাল ফল দেখিতে যেমন 

শুদর: সংসার দেখিতে ঠিক সেইরাপ। 
যোগাচাধ্য তগবান্ জর্ীমদবধূত চ৬ 
মহারাজ বলিয়াছেন,-- ৃ 

বাহ দর্শনে সংসার অতি হ্থন্দর 
ও মনোহর। সাংসারিক-বহিদ্টি 
অধিক চিত্তাকর্ণ করিতে পারে) 
কিন্তু অন্তর, পারে না |” *% 

ক “সংসার কেমন যেমন আমড়া | শত্তের 

৯২ 

মাকাল ফল দেখিলেই যেমন :সেই ফলটীয় 
উপর লোভ জদ্মায় ও সেই ফঙটী পাড়ি! 
লইতে ইচ্ছা হয়; বখন এ ফলটী পাড়িয়া 
লওয়। হম তখন মনে হয় কি সুনার ফলটীই না 
পাইলাষ। সেই নব অনুরাগে কত যত্ব সহ 
কারে তুলিয়৷ রাখিয়া থেওয়। হয় তাহ! 

আর বলিবাঁর নহে, সেইর়প যখন কে 

সংসাররূপ যাঁকাঁল ফলটা লাস করে তখন 

সঙ্গে থোজ নাই, কেবল অ।টী আব চামড় ॥ 
খেলে হয় অন্নশ্ল । 

প্ীপ্ীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব । নিঃ সঃ। 
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লে ষনে কয়ে, তগবান কি হুন্দর দ্রব্যই না 
আমাকে প্রদান করিলেন! এমন কি তুমি 
সেই কল পাইয়। মহ! আনন্দে নৃত্য করিতে 
লাঁগিলে, তখন একবার ভাবিয়। দেখিলে না যে 
প্ী ফলটীর গধ্যে কি আছে ভাঙ্গিয়া দেখি। 

কিন্ত কিছুদিন পরে এ ফলটি হঠাৎ ভা্গিয়া 
গেল, তখন তুমি দেখিলে যে, ত্র ফলটার মধ্যে 
বিড়ালের বিষ্ঠার মতন একরূপ পদাথ রহিয়াছে । 
তখন তাহ! দেখিয়! মনে এত ঘ্বণ। বোঁধ ও কষ্ট 

হইতে লাগিল যে তোমার জান করিবার ইচ্ছ! 
হইতে লাগিল। সংসারও ঠিক ত্ররূপ মাকাজ, 
ফলের মতন। তাঁহার উপরে অতি ম্বনদর 
স্বখের রং মাথান কিন্তু ভিতর হুঃখরাপ ঝিষ্টায় 
পরিপুর্ণ 11 গুরু কৃপায় জান হলে বৈরাগ্য 
হয় ও সঙ্গে সঙ্গেই জংসাররূপ ফল ভাঙ্গিয়া 
যায়। তখন সে ভক্তি গন্ায় মান করিয়। 
শুদ্ধ হইতে ইচ্ছা করে। নিত্য সেবক 

প্রীনরেন্ত্রনাথ ঘে।ষ। (কালে! ) 

কে আম্মা ? * 
-স্ট স্্িট  .্ব-.. 

আমি কা"র কে আমার-_মায়ার শ্বপন। 

'পান্থশাঁল! এ সংসারে ঢু'দিন মিলন & 
স্বপ্পগ্রায় এ জীবন, স্বপ্নে ভ্রান্তি দরশন, 
মোহ-ন্বপ্ন ভাঙ্গে হোলে দ্দিব্য উদ্বোধন । 

দিবানিশি নাহি শাস্তি, আমি আমার এ ভ্রান্তি 
হায় মোহ তমঃ নাশ হবে কি কখন! 

ভাই বন্ধু আদি যত, যন্ত্রণা দিতেছে কত, 
মায়ার নিগড়ে বাঁধি, যখন তখন | 
অআইপন:ন্যার৫ের তবে, সবই আদব কবে, 
কবে তার সুধু নিজ স্বার্থ আন্থষণ। 
সুবর্ণ শিকলি বাধা, বিষম যোহের ধাঁধা, 
বন্ধনেরে জান করে সুখের কাঁরণ। 

শশা "সকল দর্শনকাঁরেরই মত এই থে, 
সংলার় ছুঃখের আলম । এখানে যতটুকু সখ 
আছে.তাহ! যে শুধু ক্ষণস্থ।যী এমন নহে, ভাল 
দুঃখের পূর্বরূপ মাত্র । গীঠার মতেও সংসার 
ক্গভলুব ও ছুঃখের নিলয়। 
 '“অনিত্যি মন্থখং লোকমিমং ॥ ৯৩ 
_-স্বযসংসার-সাগর 1 ১২৭৮ 

্বৃত্যুষংসারবর্জনি ৮ ৯৩* 

। ৮, ০. গীতা ঈশ্বরবাদ। নিঃ, সঃ। 

আমার আমার করি, মিছে সদা! মরে ঘুরি”, 
এ আমার" চিরদিন রবে কি কখন? 

তবু এ পরাণ মন, দিবানিশি অন্ধক্ষণঃ 
কা'ব সুখের লাগি? ভাবে অকারণ | 
গৃধিনীর পক্ষছাঁয়, মায়ায় এ ধরায় 
বিশ্রাম করিবে কাঁয়৷ শশানে যখন, 
দাঁরাস্থুত বন্ধু জন, প্রাণসম প্রিয়ধন 
ভাঁব ভাই কোথা সব রহিবে তখন । 
গুকুপদ্দ কঝ সাধ, এ সংসার কীঝাগাঁব, 

অনিতা সম্বন্ধ সব বিষয় বন্ধন । 

শ্রীনিতাগোপাল সত্য, অনাদি পুরুষ নিত্য 
নিরঞ্জন অবধৃত তিনি নারায়ণ। 
পতিত জীবের গতি, তিনি ত্রিসৃবন পতি, 
প্র/ণারাম প্রি্তম ভূবনমোহন। 
আমি তা'র সে আমার, এই জ্ঞান সর্বসার, 
অনিত্য সম্বন্ধ বত, হুঃখের কার্ণ। 
সম্বন্ধ তাঁহার সনে, ঘুচিবে না কোন দিনে, 
সেই নিত্যযোগ নিত্তযন্থথের সদন | 

শরমহেশ্বরানন্দ অবধৃত |. 
পচ 

* সুলতা নস্আড়া । 
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উমা! | লি, 

পৃ্ববঙ্গের কোন বর্ধিষ্ঠ জদ্রপল্লীতে একজন 
দরিদ্র ব্রা্ষণ বাস করিতেন। লোকটা শান্ত, 
শিট ও ধর্দমপরায়খ। যদিও অর্থের হিসাবে 
তিনি গরীব ছিলেন কিন্ধ মা জগদথা তাহাকে 

সস্তোষরাপ পরমরত্ব দান করিয়াহিলেন। ব্রংক্ষণর 
পরিজনের' মধ্যে ব্রান্মণী ও একটী কন্তা। 
মহাষ্টমীর দিন কন্ঠাটী ভূমি হওয়ায় ত্রাচ্ষণ 
মা জগদম্বাৰ নামে তাহীর নামক্ষরণ করিয়া- 

ছিলেন। কন্ঠার নাম উমাহ্ন্দরী। যথাঁকাঁলে 
উমা বগুপ্রণ্ত হইল। বিবাহের জন্য বরের 

খোজ করা হইতে লাগিল । উম! ম্বভাব- 
স্ুনাবশ হইলেও . দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়াছে 
ভাল বর কেমন করিয়া মিলিবে এই চিন্তা 

সর্ধক্ষণই ব্রাঙ্ষণের মনে উদিত হইত ও সেই 
ক্ষোভে ঠিনি নিজ দারিত্্যজীবনকে ধিক্কার 
দিতেন। হায় ত্রাঙ্ষণ মা তোমায় যে 

প্রেমধনে ধনী করিয়াছেন তোষা'র অন্য ধনে 
কি প্রয়োজন % তাই তোমার ভাঁবনাতে ম। 

সর্বমঙ্গলীরও ভাবনা উপস্থিত । লৌকে বলে 

ঘটনা! ঘটিল। ঘটন। সব কি আর অন্ি ঘটে? 
সেই. -অঘটন-ঘটন-পটীয়সীর এ সবই লীঙা। 
একটী বড় লোকের ঘরের ছেলের জন্ত ঘটকের! 

পাত্রী খুঁজিতে আসিল। আর ব্রাক্ষণকে 

দুরে যাইতে হইল না। ঘরে বসিয়াই বরের 
খোঁজ মিলিল ! জেই শ্বভাব শুন্দরী উমানন্দরীর 

বিবাহ হইয়া গেল। 

আাক্ষণ এক ব্জনীতে শ্বগ্ন দেখলেন যেন 

ম! জগাহ্থ! তাহাকে পুজা করিবার জন্য 
বলিতেছেন। আদক্ষণ ভাবিলেন এ বথ! 

বঙ্গে শরৎকাল আসঙ্গ। বর্ষার আকাশের 
ঘনঘটা সরিয়া গেল। নুর নীলিম' গগনৈ 
তপন হাদিল। মায়ের আগমন্রে জন্ ধরিত্রী' 
প্রফুল্ল হইয়। উঠিল । সকলেরই মনে হইণ এইবার 
পূজা আসিতেছে। ব্রাঙ্ষণ স্বপ্রবৃত্তীস্ত স্মরণ 
করিয়া পুজার চেষ্টা আর্ত করিলেন। পাঁচটা 
টাক। সংগৃহীত হইল। ব্রাঙ্গণ তাহা! লইয়াই. 
পূ করিবেন স্থির করিলেন! কুস্তকায়ের 
বাড়ী যাইয়! গ্রতিম! নিশ্মণের জন্য বন্দোবস্ত" 
করিলেন। কুস্তকারকে বলিলেন প্বাপুহে 
আমার পাচটী ট|ক! সম্বল, এ দিয়ে সব কর্তে- 
হবে । আমার ছে!ট ঘর তুমি আমায় ছোট: 
একথানি প্রতিম! শিষ্দণ করিয়া দাও 1৮ ও 

কুন্তকাঁর বলিল,--ণঠাকুর মশাই আপনি. 
কি খেপেছেন, পাঁচ টাকাঁয় পুজো হয়, ও 
কি সম্ভব ?” ই টি 

প্তা? |াই হো'ক্ তুমি বাপু আমার ব্রা। 

একখানি প্রতিমা গড়িয়ে দ্বাও |” 
অবশেষে কুস্তকার বিনামূল্যে একখানি 

প্রতিমা গড়াইয়া দিতে রাজি হইল। . 
যথাগভপ পূজার যোগাড় হইতে লাগিল [ 

দৈববশে কোন বিশ্ষে কারণে ব্রাহ্মণী ' পুজার 
কার্ধ্যে সাঁহাথা করিতে পাঁঠিলেন না। এখন 
উমাম্ুন্দরী ন৷ আসিলে পুজার আয়ো:ন করে 

কে? কিন্তু উমাসুন্দরীর শ্বশ্ুরালয়ে দুর্গা” 
পৃজ1--তাঁঁতে আবার তীহার। বড় লোকণ 
উমার পিত্রালয়ে আসা অসভ্ভব ! ' অনেক 
ভাবিলেন শেষে কন্যা আনিবার জন্য' খা! 

করিলেন। উমার শ্ববগুবালয় . শ্রী.” দুই 
ক্রোশ পথ ব্যবধান। যথাসময়ে করান উমা কি হয়? আবা আর এক রাত্রে মা এ 
শ্বশুয়ালয়ে পৌছিলেন। : উমা দুন্রী: সথপ্পই [দিলেন। 



নই 

পিতার আগমনবার্তা শ্রবণ কি হইলেন তাহ! 
আমি বলিতে পারিব না। কেননা তাহা 
অব্যক্ত । যে ক্রোড়ে শৈশবের ধুঙামাঁখা 
গাঁয়ে কত আদর পাইয়াছেন, যে ক্রোড়ে বসিয়! 
কত আবদারের কত ভাষা কহিয়াছেন, যাহার 
মুখ না দেখিলে জগৎ আনন্দময় বোধ হইত না 
উদ্ধার আজ সেই পিতা আসিয়াছেন। বড় 
মাছের বউ বিস্ত বাবার কাছে ত সে সেই 
আদরের গরীব-ব্রক্ষণের মেয়ে । উমার প্রাণ 
ছটফট করিতে লাগিল--কতক্ষণে পিতাঁর দর্শন 
পাইবে। কিন্তু সে'টী হঠাৎ হ'ব'র যো নেই। 
ব্রাহ্মণের আদর অভ্যর্থনার কোঁন ক্রটী হইল 
না; কিন্তু আসগ কথারকি? সেদিকেত, 
কোন সুবিধাই দেখা যাইতেছে না। উমার 
সহিত সাক্ষাৎ: হইল। বাল্য সখী, বাল্য 
জীবন ও সেই জীবনের সহচর পিত1, মাতা যে 
নামীর কত আদরের সামগ্রী তাহ৷ পুরুষ মানুষ 
বুঝিতে পারে না । এ জগ্ভও বটে আর বড় 
মানুষের বাড়ী পূজ। সেজন্য বটে বাঁড়ীর 
কর্তৃপক্ষের! উম!কে কিছুতেই সে সময় যাইতে 
অনুমতি দিলেন না। উম! পিওনাবদ্ধ বি 

শাবকের স্তায় কাতরভাবে: পিভীর গলা ধরিয় 
অনেক কাদিল। ব্রার্ষণও কাদিল। শেষে 
আব কিহইবে? হতাশ হইয়। ব্রঙ্গণ . নিজ 
গৃাভিমুখে ফিরিয়। চলিলেন। ত্ীক্ষণ যাইতে 
যাইতে নৃপুরের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। 
ফিকিয়া চাঁহিলেন, দেখিলেন কেহই নাই। 
আবার যাইতে যাইতে শুনিলেন সেই 
নৃগুধ্বনি !. মায়ের আমার পায়ে নূপুর, হাতে 
শাক, মুখে হাসি। মা যে এলোকেশী। প্রায় 
অগ্ধক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন এমন 
লমষছপণ্চাৎদিকে "বাঁধা বাবা” এই শবটা 
শুনিতে পাইলেন. ।.: ফিরিয়। দেখেন আলুথালু 
বেশ. আলুলারিতকুস্তনা: :' উমা - ছুটিয়া 

প্ীষ্ীনিত্য এ বা সর্বরধনমসন্বয় 

আসিতেছে আর শ্রন্দর শ'ঁখা পরা সোনার 
হত ছু'খানি তুলিয়া বলিতেছে দ্বাবা 
আমি যাঁব।” ব্রাঙ্ষণ কন্ঠার ঈদৃশ 
ব্যবহারে ভীত, হুঃখিত, তুদ্ধা & আনন্দিত 
ইইলেন। ভীত ও দুঃখিত পাছে কেহ উমার 
নামে অপবাদ করে। ক্ুদ্ধ এই হঠকারিতায় 
আর আনন্দ উমার মুখশশী দর্শনে । ত্রাঙ্ষণ 
দেখিলেন উমার অঙ্গ হইতে যেন জ্যোতি 
নির্গত হইতেছে । অঙ্গ সৌষ্টব কাস্তিপুর্ণ। 
উম যেন একেবারে নৃতন উমা হইয়া গিয়াছে। 
্রাঙ্গখের বড়ই আনন্দ হইল, ভাঞ্লি, ভাল 
খাঁয় দায় তাই এমন হইয়াছে। হায় লহ, 
্শ্ব্যের বড়াই তোমার কাছে হাঁর মানিয়াছে। 
ত| স্েহ ত হিসাবের জিনিষ নয়। মেয়েকে 

পাইয়।৷ পিতার আর সব যুক্তি ভাঁসিয়। 
গেল। উমা! যুক্তি দেখাই বলিল, “আমি 
সকলকে বলিয়া আদিয়।ছি'।” | 

উমা-বাড়ীছে পৌছিা পুজার সমস্ত 
আয়োজন করিল! মঠি ঠিথিতে ব্রঙ্গণ 

প্রতিমা আঁনিতে গেলেন। কিস্ব এক বিষম 
বিতাট উপস্থিত। কুন্তকারপত্বী প্রতিম!ৰ 
গঠন ও সৌন্দর্য দশনে হিজেই সেখানি 
বাখিবার ইচ্ছ। করিল। ব্রক্ষণ প্রতিমা 
লইবার জন্ত কৃত সংকল্প । এই লইয়া কুস্তকাঁর 
ও তুৎপত্বীতে বিমম কলহ উপস্থত হইল। 

অনশেষে ব্রাঙ্ষণের আগ্রহ ও স্বামীর দৈন্ দশনে 

কুস্তকার পত্তী স্বীরুতা হইল। ত্রঙ্ষণ প্রতিমা 
লইয়। আসিজেন । | 

পুজার সপ্তমী ঠিথি। উমা-বলিল “বাব 
তুমি গ্রামের সব জোককে- নিমন্ত্রণ কবিয়া 
এস)” ডি জি এ 

ব্র।। তুই বলিস্কি সেও কি সম্ভব হয়? 
. , উম! । বাবা তুমি. এত ভয় পাচ্ছ কেন?- 

তাঁহাদের মাহারাদির বন্দোবস্ত আমি - কাধ ।. 



্রীপ্রীনিত্যঘর্্ম বা সর্ববধর্মসমন্থয় | 

তবে রাগ কোরে আমায় অযথা ছুর্বধাক্য বোলে 

আমি কিন্ত চোলে যাব * . 

যাহা হউক ব্রাঙ্ষণ বগ্ভার কথানুরূপ 
কার্য করিতে *ম্বীকৃত হইয়! তাহাই ক্রিলেন। 
য্থাকালে পু্ারস্ত হইল। ব্রাক্ষণের এই 

' বাতুলের স্তায় উদ্চোগে গ্রামের অধিক|ংশ 
লোকই উপহাস করিতে লাগিল।. তাঁহাঁতে 

খাঙ্ষণের ভ্রক্ষেপে নাই! সরলবিশ্বাসীর 
এ্টরূপ ম্বভাবই বটে। ক্রমে ক্রমে লোক 

সমাগম হইতে ল।গিল। ব্রাক্ষণ একেত 

নিমগ্রিত ব্যক্তিগণকে কোথায় বসাইবেন, তীহার 
ক্ষুদ্র কুটীরে কি করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন এই 

ভাবিয়া ব্যাকুল তাহার পর রন্ধনশালায় গিয়া 

যাহ! দেখিলেন তাঁহাঁতে একেবারে স্তম্তিত 
হুইয়! রেষভরে বলিলেন “মাকে এই সাঝন্য 
ভোগ লাগাইয়া এত 'লোঁককে কি করিয়! গ্রনাদ 
দিবি তুই আমার মুখ হইাস!লি।” উম! 
*্বাবা তোমার প্রসাঁণে এত অবিশ্বাস কেন? 
মাঁয়ের ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়। তুমি 
আঁবার ঝাগ কোরে যদি আমায় কিছু বল ত 
আমি এখনই চলে যাঁব।” উম। চলিয়া গেলে 
সবদিক অন্ধক্গার। নিরশায় দেখিয়া ব্রাহ্মণ 

সকাঙরে অশ্রনয়নে নিরুপাঁয়ের উপায় মা 
অগদন্বার নিকট প্রার্থন। করিতে লাগিলেন। 

নিমন্ধ্িত ব্যক্তিগণ প্রতিম| দর্শনে সকলেই 
একবাক্যে কহিলেন তীহাব। জীবনে এমন 
গ্রতিম। কখন দর্শন করেন নাই । মাধেন 
সাক্ষাৎ বিরাজিতা। তোঁজনের অন্ত উম! 
আসন ও পত্র বিস্তার করিতে ব্রা্ষণকে কহি- 

লেন। ছু'দশজন গ্রতিবাঁসী সহায় হইল । কেহ 
কেই বা উপহাস ছলে মৃছু মহ হাস্ত করিল। 
হায় সেই সব পাঁধ'ণ হৃদয় গলাইবাঁয়- জন্যই 
ত+' মায়ের আঁ এই খেলা। সম 
ত্রাঙ্মণের হক্তে একটী অন্বপূর্ণ পাত্র দ্বিল। 

৪৩) 

তদ্বারাঁ বহুলোকের পত্রে অন্ন পরিবেশন 
করিয়াণ পাত্র পুর্ব পরিপূর্ণ রহিল । হায়! 
মহামায়ার যায়াস্পআ্রাক্ষণের সে দিকে লক্ষ্যই 
নাই।.. অন, ব্ঞ্জন, মিষ্টানাদি ঘাবাঁও প্ররূপে 
অল্প দ্রব্যে প্রত্যেকেরই তৃপ্তিপূর্বক ভোজন, 
নির্বাহ হইল। পাষণ্ড যাহার! উপহাস করিয়াছিল 
ব্রাহ্মণের চরণে লুটাইয়া৷ তাহারাই আবার 
পুজায় যোগদান করিল। দুদ্ধুতর বিনাশ, 
ছুন্ধতের বিনাশ, সাধুর পরিত্রাণ মায়ের আমান 
অনস্ত লীলা। ল'লাময়ি! শুভস্করি! ভক্ত, 
প্রেমিক যে তোমার বড় আদরের ধন তাই 
তাহাদের লইয়াই তোমার যত খেল! । বিজয়া 
দশমী আসিল। আজ ম| পাস্থভোশ পাইয়া 
শিব সঙ্গে শিবলোকে যাইবেন। মায়ের আজ 
বড় তাঁড়াভাড়ি। তাই বা্ষণ যখন পান্থ! 
ভোগ লাগাইয়াছেন তখন দেখিতে পাইলেন 
স্বীয় কনা! উমানুন্দরী সেই অন্ন ভেজন 

করিতেছে । তিন একেবারে রোষঙরে 

আত্মহারা হইয়। বলিলেন--“পোড়ারমুখি 

তুই আমার ধর্শনাঁশ কর্লি-তুই দুব হ।” 
তখন উম! ই(সিতে ই।সিতে বলিল “বাবা তবে 
যাই”। ব্রাঞ্ধণ বলিল__দ্য1--” । এদিকে 
তিনি প্রতিম। বিনর্জনের জন্য উদ্যোগ করি 
তৎকার্য্য নির্ধাহ করিলেন। তারপর মেয়ে- 
টীর জন্য প্রাণ কাদিয়া উঠিল। “আহা! না 
খীইয়। উম। আমার কোথায় চলিষু। গেল । 

ব্রাহ্মণ ভাবিয়া স্থির করিলেন উম! বোধ হয়, 
উন্মাদ রোগগ্রস্থ হইয়াছে নতুবা অমন শান্ত 
মেয়ের এ সব ব্যবহার কেন হইবে? প্রথমতঃ 
এই অল্প আয়োজনে বিরাট ব্যাপার নির্ববাহ--" 
তাহাত জগদস্থ'র কৃপায় সম্পন্ন হইল। তারপর 
দেবীর অন্ন নিজেই ভক্ষণ কিল ইহা! স্পষ্টই 
মস্তিষ্কের বিকার। বড়ই ছুঃখ হইল। অমন 
সোপান মেয়ে-তা"র এই হইল। উমা কোধায় 
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গেল ? তাঁবিয়৷ দেখিলেন শ্বশুরাঁলয়ে যাইবারই 
স্ব । ব্রান্ষণ অনন্ভৌপায় হই উমাকে 
সর্শন করিবার জন্য যাত্র/। কিলেন। তথায় 
উমার শ্বশুর মহাশয় বড়ই দুঃখ প্রকাশ করিলেন 
ও ভবিষাতে যে উমাঁকে যাইতে দিবেন এ 
কথাও বলিলেন। ব্রাপ্ধধ মনে করিলেন 
বৈবাহিক মহাশয় রহমত করিতেছেন। তারপর 
উমার সহিত সাক্ষাৎ। আজ এ উমা 
দর্শনেই ব্রাক্ষণের সন্দেত হইল। কেমন একট 
ধোঁকা লাগিল। তবুও জিজ্ঞ।সা করিক্নে 

"তুই অমন কোরে চোলে এলি কেন ?* উমা 
--"কি বল্ছ বাঁব৷ আঁমি ত যাইনি।” ব্রা-তা, 
আমার উপর কি।রাগ কর্তে হয় মা ?” উমা -- 
বাবা আমি তোমায় ছুঁয়ে শপথ কে!রে বল্ছি 
আমিযাই নি।” ব্রাঙ্গণ যাহ! অনুমান 

করিতেছিলেন দেখিলেন তাঁহ!ই সত্য। শরার 
কণ্টকিত হইল । আবেগে ছুই চক্ষু হইতে 
জলধ'র! নির্গত হইতে লাগিল । শরীর কম্পিত 

বীক্ীনিত্যধন্ম বা সর্ববধন্মসম্থুয়। 

সম্পাদন করিল । ত্রাঙ্গণ কাঁদিতে কাদতে 
আন্মপূর্ব্্িক সমস্ত ঘটন! বিবৃত করিয়া বিলাপ 
করিতে লাগিলেন,--“হাঁয় আমি মাঁকে পাইয়াঁও 
নিজদোষে, হাঁরাইলাম। ভাল করিয়া 
খাওয়।ইন্ডে পারিলাম না, ভাঙমুখে কথাও 
বলিলাম না । শেষে কিন! রাগ করিয়া চলিয়া 
যাইতে বলিলাম। হায়! মা আমার না খাঁইয়াই 
চলিয়া গেল! ম! জগদঘে ! কেনইবা "তুই 
এমন কোরে এলি আর কেনই বা তুই তোর 
মায়া দিয়ে চিন্তে দিলি না। মা আর কি 
দেখতে পাব? আর কি সেই মধুর মুখে বাধা 
ডক্ শুন্তে পা?” এইরূপ বনু বিলাপ 

করিয়! উমা সহিত ক্রাদ্ষণ নিজালয়ে ফিরিয়া 

আদিলেন। ত্রাহ্ষণীকে সমস্ত টন! . বিবৃত্ব: 
করিলেন। তখন তিনজনে মিলিয়৷ পুজাঁ- 
মণ্ডপেযাইন্া বিলাপ করিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। তাই বলিতে হয়১-- 

“কখন কি ধঙে থাক ম। শ্যাম। আুধ। তরঙ্গিনী” | 

হইলসত্রান্ষণ মুচ্ছিত. হইয়া পঁড়লেন। উমা ও তৎসৎ। 
[কংকর্তব্যবিমুড় হইয়। অনেক যত্ে চৈভন্ত কাজাল। 

লীলা! বা শক্গ-্যতস-ব ভস্তব। 
সস € রী 

( পূর্ব গ্রকাশিতের পর়। ) 

্র্মবৈবর্তের শঙ্ঘচুড় এই শঙ্খচুড় হইতে 
স্পূর্ণ পৃথক্। ব্রহ্মবৈবর্তভের শঙখচুড় গোলোবের 
সুদাম। নামক গোপবালক, শাপত্রষ্ট হইয়া 
জধ্গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন 
গোম্বামী বৈষ্ণব তোষণীন্”, শ্রীজীব গোম্ামী 
'ক্রমসনদর্তে এবং শ্রীযুক্ত চক্রবর্তী মহাশয় 
£সারার্থ দর্শিনীতে সে লীলাঁকে * হোল্িকা 

ব্ণযিত্ব! 
বণযিষ্যন্ 

“ক *শারদীং বাসলীলাং 
হোভিলন্গ-গান্স-হলীভলাহ, 

হোরিকালীল! 

লীন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, উহার 

সহিত ভাঁগবতোক্ত পঙচুড় বধলীল সংশ্লিষ্ট ৷ 
বা. হোলিলীলা ভেঙে 

তীলাক্পই নামান্তর এবং এই শঙচুত্ক. 
ভবিষ্যপুরাঁণে মেট্রান্ুর বলিয়৷ বর্ণিত হইয়া 

৷ থাকিবেন। ইহাই ন্ুধীবৃন্দের অন্থমান এবং 
এই মেদ্রাঙ্থর বধের অনুসারে দোললীলাতে , 

প্রথমৎ শিবষাত্রিষাআামাহ 1” ' সাবার 

দর্শির্ভাং । সি 



জীঞ্রীনিত্যধর্্দ বা সর্ববধশ্মসমন্থয 

“ষেড়'পোড়। প্রবর্তিত হইয়া 

থাকিবে। 
শীস্বকারগণের অভিপ্রায় অবগত হওয়! 

মান্গুধীশক্ষির সীমার অতীত। তাহারা শব্দ 
সমূহের মুখ্য অর্থাৎ সাধারণ অথ ছাড়িয়া 
গোৌণ-অর্থ কল্পন। (ক) করাকে অপর!ধ বলিয়! 
নির্দেশ করিয়াছেন । অথচ যাহাতে হৃদয়ে 
কলুষিত ভারসমূহ বিকশিত হইবার অবসর ন1 
পায় তত্প্রতিও তীহাঙ্গের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। 
বিশেষতঃ অতন্বদর্শী সলরৃষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট 
তাহারা কোনও ভাব অধ্বৃত করিয়া বাখিবেন 
ইহ। অসমীচীন নহে বরং যুক্তিযুক্ত । “যেঢু" 
একের যাহা সাঁধাদণ অর্থ এবং মেষগতণর যে 

প্রকৃতি এইক!পে প্রকাশ পাস তাহাতে “মেড” 
বা “মেষ শব্দে কাম প্রবৃত্তি এবং উহার 
গ্রতপালিকা! বুড়ীটা অবিদ্যা বলিয়। লক্ষিত 
হইতেছে ।. * অতএব এই বুড়ীরঘর পোড়।ন 

প্র! 

(ক) ভগবান নিত্য । তীঁচার চিন্ময়ী লীলাও 
নিত্যা । লীলার আধ্য।আ্িক (৫) ব্যাখ্যা আঁম।র 
অভিপ্রায় নহে। তবে লীলতঙ্ব আধ্য'ত্বিক 

(1) গণের জন্য এই গৌণী ব্যাখ্যার অবত!রণ। । 

লেখক। 
ক ত্র বা শঙ্খচুড়কে কাঁমরূপে 

কল্পন! করা! হইয়াছে । ইদানীং অনেকেই 
লীলাতত্বের প্ররূপ বৈজ্ঞানিক গৌণ-ব্যাখা। 
করিতে . প্রগ্থাস পান। লেখক বলিতেছেন 

এই শঙ্খচুড়ই কাঁম। শঙ্খচুড়ই গেপীদিগকে 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । যখন ভগবান রম ও 

কষ) গোগীদিগকে লইয়। লীন করিতে 
ছিলেন তখন- 
পগোপ্যস্তদ্গীতমাকর্্য মৃচ্ছিতা নাবিদপ ) 
অংসদ কুলমাত্মমনং অস্তকেশশ্রজং ততঃ ॥ 

জীমন্তাগবত ১০1৩৪।২৪ 

৪১৫ 

ভূতত্ুদ্ধি ব| অবমর্ধণের দৃষ্টান্ত । এততিন্ অগ্নি 
আলাইয়া বামুস্তদ্ধ করা অথব| আবির মাধিয়া 
বসস্ত রোগাদির ভয় শিবারণ, কর! গ্রতৃতি 
অবাস্তর লক্ষ্য হইতে পারে। | 

হিন্দুদিগেগ দৈনন্দিন গ্রত্যেক কর্ম যেরপ 
ধর্শের সহিত অন্গ্য ত, তাহাদের পুজা পদ্ধতিও 
সেইরূপ সাধনার অঙ্গীভূত। শ্রীতগবাঁনের 
দোৌললীল1 দর্শন করতে হইলে তদনুরূপ 
অধিকারী হওয়া! আবশ্তক এবং তদনুরূপ 
ইন্্িয়েরও প্রয়োঙ্ন। তিনি ব। তীহার লীল! 
প্রাকৃত ইঞন্জিয়-গ্রাহা নহেন। দৃঙদর্শনে যেমন 
চক্ষুর এবং শব্বশ্রবণে রুর্ণের প্রয়োজন, শ্রীভগ- 
বানের লীলবলী অবলোকন করিতেও তেমন 
গন্ধ নিফ'ম চিত্তের আবশক। স্ুদৃশ্ত পদার্থ 
কর্ণের ব। সুগন্ধি প্দার্থ রসনার নিকট 
ধরিলে যেমন উহাদের গুণের উপলব্ধ 
হয় না তদ্রপ জ্ঞানানন্দময়ের চিদাননময়ী 
লীলাকেলিও সকাম চিত্তে প্রতিফলিত 

অস্তার্থ--গোগীগণ সেই বরাঁমকৃষ্ের কর্ণ- 

মন-রঙ্য়ন মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্মহার] 

৪ মুচ্ছিতি। হইলেন । অঞ্জ।তম1রে হুকুগ ও 
কেশ হইতে মালা খসিয়া পড়ল। 

ইহ!তে আমরা দেখিতে পাই যেও পরম 
ভাঁবে ভাবিতা! গোঁ শীগণকে গ্ঢেন্থুর ব| শঙ্থা- 
সুর ব্ধপ কাম আক্রমণ কঞ্িবে ইহা! অতি 

অসস্তব। শ্রীভগবানের দর্শনেই নিষ্চাম ভাব 

প্রাপ্ত হয়। তীহার লীলা সহচরিগণকে 
কামে আক্রমণ করিবে ইহা অতি অসম্ভব । 
শ্কুঞ্চর দর্শন মীজ্েই যে কি অবস্থা প্রাধ্ধি 
ব্য তাহ! শ্রীমদ্ভাগবতের ১৭ম স্বদ্ধে ২১শ অধ্যায় 

গঠ করিলেই সকলে জানিতে পারিবেন। 
অমর! লেখকের বৈজ্ঞানিক-ৎথখ্যের শাস্ত্াসুগত্য 

পাইলাম ন1। নিঃসং। 



৯৬ 

হয়না । এই নিমিত্ত শাস্্রকারগণ ন'নাবিধ 
দৃষ্টান্ত দারা বুঝ|ইয়। * দিতেছেন-__মানন, যড়ি 
অপ্র/কত মদনমোহন সেই জনানন্দমধ বুন্দাবন- 

চন্দ্রের লীলা-সমুংদ্রর তীরাভিমুখী হইতে চা 
যদি অশেষ রসসাগর সেই পরম প্রেমসম্পং 

ভ্রভগবানের হাম্ত-পরিহাস-সস্তাষণোদ্ভাসিত 
প্রশাস্ত-লীলা সমুদ্রের কণামাত্রও স্পর্শ করিতে 
ইচ্ছ| কর, যদ জগণৈক-শরণ নিখিল তন্বার্নৰ 

শ্রীভগবানের প্রকৃত তত্ব অবগত হইতে চাঁও-_ 
তবে প্রথমে “মেট, জয় কর, মেষ গুকৃতি 
পুড়াইয়! ভদ্ম কর, অবিদ্যার অধিকার হতে 
মুক্ত হও, তবে অগ্রসর হইও। কাম-মল-কলুষত, 
বিষয়-বিষ-দুধিত-চিত্ত লইয়া অথবা সামা 
নাঁম়ক-নায়িকার অন্ভিনয়ের ভাঁব লইয়া এই 
অপ্রাকঃ চিন্ময় লীগা বসের আশ্বাদন করিতে 

শ্রীষ্ীনিত্যধর্া ব। সর্ববধর্শাসমন্থয় | 

যাইও না। আন্ুরী প্রকৃতি, মধুর লীলার কি 
বুঝিবে ? তাই শ্রীমন্মহাগ্রভু শ্রীকষ্ণচৈতনাদৈব 
বলিয়াছেন,__শিক্সোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি 
পাঁয়।” বেদ গান করিতেছেন»-্মা শির 
দেবাঃ।৮ * | 

যত দ্বিন পরমাঁণুতে পরমাধুতে আকর্ষণ 
থাকিবে, যত দিন সঙ্কোচন-সম্প্রসারণশীল 
হুখ্যদেব থাকিবেন, তঙদিন ইহানা দে/পলীলার 
জলন্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিবেন । যখন সমস্ত 
বিশ্ব এক মহান্ কেন্দ্র-আকৃই হইয়। শ্রীভগবানে 
প্রবেশ, করিবে-যখন কেহ দেখিবার বুঝিবার 
থাকিবে না, তখনও তিনি ছুলিবেন। .দোলাই 
তাহার শ্বভাব। তিনি শচীর দুলাঁপ, তিনি 
যশোদার ছুলা, তিনি আবার নন্দহুলাল! 

শ্রীপুগুরিক!ক্ষ ব্রতরত্ব । 

উওর জন্ম 
স্প্ষী শা ও 

ভজ গুরু অনুপম। 
প্রাণারাম ঠিয় 5ম ॥ 

ভঙ্গ শুদ্ধপ্রেমাননে, শ্রীগুরুণচ্চিদাননেদ, 
দিবানিশি জপ তার মধুর শ্রীনাম ॥ 

ধ্যনযোগে ধ্যন কর, হাদে ত'রে নিরস্তর 

তাহাতে হইবে মহামায়া বিব!ম ॥ 

( নিত্যশুদ্ধ নিরুপম তা”র দিবা প্রোন ॥) 

যোগাচার্ধয শ্রীহ্ীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত। 

আত্সতক্ত্বত্ভান্ । 

তিনিত্ব তুমিত্ব দ্বৈত এবে ভিধোখান। 
“অহং ত্রহ্মান্সি, তত্বের হ'ভেছে স্ফুরণ ॥ 

তিনি তুমি ভেদ শূন্য, কেহ নাই আমি ভিন্ন 
একত্বে বহত্ব এই আছে বিদ্যমান ॥ 

রঙ 

0১ * সামব্দে  £শিক্টেন+_ উপস্থেন, 

অতক্ষচ বিণ; । 

আছে বিব্ধি প্রকার, শ্থাণে স্বর্ণ অলঙ্কার, 

সকলই স্বর্ণ বিকীশ হয় নির্বাচন ॥ 
রূপেগুণে বিভিন্নতা, বিকাশে বনহুর কথা, 

আত্মঙ্জানে একতত্ব হয় নিরুপণ ॥ 

'€(আত্মতন্বজাঁনে হয় এক নিরুপণ ) 
 ঘোগাচারযা ্রীপ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধৃত। 

*দিব্যান্তক্রীড়ত্তি। ইতি "শিক্নদেবাঃ' 
সম্পাদক। 



নট নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় ৷ 

উীব্রীনিভ্যঞ্পল্্র 
ব। 

সর্বধর্মসমন্বয় 
স্মারিকি-পত্র। 

“একজন মুসলমানকে, একজন খৃষ্টানকে ও একজন ব্রাঙ্ষণকে একসঙ্গে বসাইয়! আহার করাতে 
_. গারিলেই সকল জাতি এক হয় না । কিম্বা! তাঁহাদের সকলকে বস।ইয়া একসঙ্গে উপাসনা 

করাঁইলে লকল সম্প্রদায় এক হয় ন। প্রকুত আত্মজ্।ন যাহার হইয়াছে তিনিই 

একের প্কুরণ সর্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দোশ্তা 
এক বুঝিয়াছেন, তাহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি 

সকল সম্্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন ;স্তিনি 
সকল হ্প্রদদায়েরই আভ্যস্তবিক এঁক্য দেখিতেছেন।” 

[ সর্বধন্মনির্ণয়সার,৮৬৪।৩ | ] 

১ম বর্ষ ) স্ীশ্তীনিত্যাব্দ ৬০. । সন ১৩২১, জৈষ্ঠ। 1 ৫ম সংখ্য।। 

গু ল্রভ ও গু ভ-ম্মাহাত্ম্য। 

সহি 

সদা ধ্যান কর গুরুদেবের মুরতি, 
শ্রীগুর সচ্চিদানন্দ, জ্ঞানেশ্বর জ্ঞান।নন্দ, 

সহস্রদলকমলে তাহার বনতি । 
মুক্তির কারণ গুরু ' কপাময় কল্লতর, 

শ্রীপুর চরণে আছে অমল! ভকতি ! 
গুরুরাজ মহামন্ত্রে, | আছে যার মতিঃ 

পেষেছে সেজন কত অদ্ভুত বিভূতি | 

যোগাচাধ্য ীপ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধূত | 
১৩ 
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যোগাচাধ্য শ্রীপ্রীমদবধূত 
ভন্তা গাননন্দ ছেব্েল 

উপদেশাবলী। 
স্টপ উ ৫0 

( পুব গ্রকাঁশিতের পর। ) 

নুধূপ্তিঅবস্থা& আমাতে গুণ-কর্্ম সকল 

থাকে । সে অবস্থায় তাহারা আমাতে অব্যক্জ- 

ভাঁবে থাকে বলিয়! সে অবস্থায় আমি নিগুপ 

নিশ্সিয় হই। ন্ুযুপ্তি-অবস্থায় আমি কিছুই 

'পুঝিন! ১ সে অবস্থায় আমার নিজের অন্তিত্ব 

প্যস্ত বুঝি না| । জাঁগরণে নিজের অস্তিত্ব 

বোঁধ করিয়! থাকি। জাগরণে আমি সগ্চণ- 

সক্রিয় হই ।. আমি ন্ুুণ্ি-অবস্থায় যে নিগুণ- 

নিক্ষিয় হইয়া থাকি তাহ! জাগরণেই বুঝিয়। 
থাকি । জাগরণে আমার সগুণ সক্রিয়াবস্থা । 

নুতরাং আমার স্রযুণ্তি এবং নিগুণ নিক্ছিয়া বন্থা 
বুঝিবার কারগ জাগরণ এবং সগচণ জক্রিয়াবন্থী ৷ 

আমার যগ্ভপি. জাগরণ এবং সগুণ সক্রিয়াবস্থা 

না হইত তাহা হইলে আমি নিল-নুযুণ্ধ এবং 

নিগুণ-নিক্রিয়্ীবস্থাও বুঝিত্তাম না! তাহ! 

হইলে আমি নিগডণ নিক্ষিয় হইতে পারি, তাহ। 

হইলে আমি মুযুণ্ডি শব্দ, “নিগুণ” শব্ধ এবং 
€নিক্রিয় শব পর্যস্ত জানিতাঁম না। শ্রুি- 

বেদাস্তামুনীবে আম-আত।ই ব্রক্ম। শ্রুতি 
ও বেদাস্তানুসারে আমি-মাত্বী বা ব্রহ্ম নিগু ণ 

নিশ্রিয়। পূর্বেই বল। হইয়াছে আমি-আত্মার 

সগুণ-সক্রিয়াবস্থীতেই আমি-আত্মার নিগুণ- 

নিক্রিয়াবস্থ। বুঝিতে হয়। ন্ুঙ্তরাং আমি- 
্রন্াত। 'নিত্য-নিপনিক্ষিয় নই। আমি- 
ব্রহ্মাত্মা পি নিগুণ-নিক্রিয় হইতাম তাতা 

হষ্টলে আমি-ত্রক্ষাত্ী আপনাকে নিগুগ- 

শিক্ষায় বলিয়া বুঝিতাম না । তবে আমি 

রদ্ধাত্বা সময়ে সময়ে নিগুগ-নিক্ষিযধ হই বটে। 

আঁমি-্রন্মাত্সা সময়ে সময়ে যে নিগুশ-নিক্রিয়” 
হই তাহ/। আমি-ত্রঙ্ষাত্া আমার সগুণ 
সক্রিয়াবস্থ!তেই বুঝিয়! থাকি, অতএব বেদাস্তে 
আমি-আত্ম-ব্রদ্ষের নিগুধ-নিঙ্রিয়ত্ব ছ্বীকৃত 
হইয়াছে বজিয়। আমি-আত্াব্রক্দের সগুণ- 
সক্রিয়ত্বও স্বীকার কর! হইম্াছে। কারণ 
পূর্বেই বল! হইয়াছে. আমি-আত্ম-ব্র্ম 
নিপ্ড-নিশ্িত্বাবস্থা। হইতে অগুণ-সক্রিয়'বস্থা 
হইলেই সেই আমি-আম্মা-ব্ন্ধ যে নিগুগ- 
নির্জয় ছিলাম তাহ! বুঝিতে পারি। অতএব 
আমি-অ।ত্ম-এন্স নিগুন-নিঙ্ছিয় শ্বীকার করিলে 
আমি-আত্া-ব্রক্মই জগুণ-সক্রিয় স্বীকার 
করিতে হয়। 

আমি-অ'আ-্রন্ম নিত্য-সগুণ-সব্রিয়ও বল! 
যাঁয় ন1। কারণ আ'মি-আতআমব্রদ্ধ সুযুপ্তিতেই 
নি1-নিজ্িয় হইয়া থাকি আমি- 
আস্তা-ত্রক্ষ জাগরণে সগুণ-সক্রিয়। আমার 
যুক্তি অবস্থা বহুবার হইয়াছে ও হইবে। 
আমার জাগরণ অবস্থ! বনুবাঁর হইয়াছে, 
ব্হবার হইবে এবং এখনও ' আমার 

জাগরণ অবস্থা । আমার অনেকবার শ্ুযুণ্ত 
অবস্থা হইয়াছে বলিয়া আমার অনেকবার 
নিগুণ-নিক্িয়াবস্থাও হ্ইয়াছে। আমার 
অনেকবার 2যুপ্তি'অবস্থ! হইবে বলিয়! আমার 
অনেকবার নিগুপ-নিক্রিয়াবস্থাও হইবে । 
আমার অনেকবার জাগরণ অবস্থা হয়াছে 
বলিয়া আমার অনেকবার সগুণ-সক্রিয়াবস্থাও 
হইয়াছে । আমার অনেকবার জাগরণ অবস্থা 
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হইবে বলিয়া আমি অনেকবার সগুণ'সক্ত্রিয় 
হইব। এ'ন আমার জাগরণ অবস্থ। বলিয়া 

এখন আমি সগুণ-সত্ত্রিয়। 
আঁমতে গুণ কন্ম না থাকিলে, অমি গুণী 

ও কর্মী নাহইলে আমি কি প্রকার তাহা আমি 
নিজেই বুঝিতে পারিতাঁম ন। । 

আত্মজ্ঞাণী-আত্মাকে একসঙ্গে অহংকাঁর- 
বিশিষ্ট এবং নিরহংকারী বলিতে পার না। 
কারণ অহংকাঁপীর বিপরীত নিরহংকারী। 
কেহই একসঙ্গে জানী এবং অজ্ঞানী হইতে 
পারে না; কেহই একসঙ্গে ভক্ত এবং অভক্ত 

হইতে পারে না। কেহই একসঙ্গে পুরু প্রকৃতি 
হইতে পারে না। 

_ *অহং ব্রদ্ধাম্নি” বোধই আতুজ্ঞ।ন ; “অঃং 
্ন্ধান্মি” বোঁধই অদ্বৈহ-জান। সুতরাং 
আত্মজ্ঞ।নের, অধৈতজ্ঞানের সহিত অহংকারের 
সংঅব নাছ বলিতে পার ন।.। 

যখন আমি “অহ ব্রক্ম।ম্মি* বোধ করি না, 
যখন আমি '*সোইহং” বোধ করি না, বখন 
আমি “শিবোইহং” বোধ করি না, যখন আমি 

পনিত্যোইহং” “নরঞনাহহং* বোধ করি না, 
যখন অমি সম্পূর্ণ নিগুপ-নিক্ষিয় হই, খনই 
আমি“নিরহংকাঁর হই। এর প্রকার নিরহংকাঁর 
গুধাতীত। 

. আত্মজ্ঞান বশতঃ ণঅহং বক্ধ।ম্মি” বোঁদ 

হইলে “আত্মজানে আত্মা নিরহংকার হন» 
শ্বীকার করা আর চলে কৈ? অদ্বৈতমতে 
আত্মজ্ঞ।ন বশতঃই “অহং ব্রদ্ধাস্মি” বোধ করা 
হয়। সেই অন্বৈতমতেই জাত্বজ্ঞান হইলে আত্মা 
নিরহংকাঁঝ হন। নিরহংকার-আত্ম'র অহ কার 
.থাকিতেই পাবে না। অথবা অহ্ংকারবিশিষ্ট 
আত্মার নি:হুংকাঁর থাকিতেই পারে ন|। 
আব্মজ্নী অহংকারী এবং নিরহংকারী উভয়ই 

৯৯ 

বল! যাইতে পারে লা।: তাহা বলিতে পার! 
যাঁইলে দে আত্মজ!নী. আত্মাকে কেবল 
নিগুধ-নিক্ষিয় বলাই বা হইতেছে না কেন? 
তাহা হইলে তাঁকে নিগুণপ-নিজ্বিয় এবং 
সগুণ-জক্রিয় উভয়ই বল! যাইতেছে ন কেন? 

স্যায়তঃ ভাহা বলা যাইতে পারে না। 
কাঁরণ অহংকার ব্যতীত আত্মা হ্বগ্ধ আছেনও 
বোধ কন্িিতে পারেন না, অহংকার ব্যতীত 

আমি-আত্ম! “অহং ব্রদ্ধাম্মি”ও বোধ করিতে 
পারি না। মুতর'ং আত্মজ।নের বা অ:দ্বত- 

জানেন সঙ্গে অহংকারের বিশেষ «বং ঘনিষ্ঠ 

সম্বন্ধ অছে অবশ্যই স্বীকাঁর করিতে হইবে। 

. তুমি অজ্ঞানকে অবিস্যাই বল। আমর 
অজ্ঞ।নকেও বিদ্যা পি, কারণ আমাদের মতে 

অক্'নও জাপণিবার যোগ্য । অজ্ঞান জানিবাঁর 
যোগ্য না হইলে অজ্ঞানে বীতরাঁগ হইবে কেন? 
আমাদের মতে জ্ঞানও বিষ্ঠা এবং অজ্ঞ।নও 

বিচ্া। জ্ঞান, অজ্ঞান উভয়ই বুঝিতে হয়। 
তবে অজ্ঞানের দোষ সকল ধৃত হয়। অজ্ঞানের 

দে'ষ সকল ধৃত না হইলে অঞ্জ/নকে হেয়, তুচ্ছ 

ব। পরিত্যজ্য বোধ হইন্ডেই পারে না । বখার্থই 
যগ্ঠশি অজ্ঞন আবিদ্ভা হইত, তাহা তইলে 
তাঁহাঁতে কাহার না বিরাগ থাঁকিত? অবিস্থা 

অর্থে যাধ! আনিতে পারা যায় ন। অথবা যাহা 

জানবার অযোগ্য! । যাহাতে তোমার 

অনুরাগ আছে তাহা তুমি নিশ্চয় জান। তাথ! 
যদি ন! জানিতে, তাহা হইলে ভাহাতে তোমার 
অনুর।গও থাকিত ন1। অনুদ্বারা ক্ষুধা-নিবৃত্তি 
হয় জল দ্বারা! তৃষ্গ-নিবৃত্তি হয়-ধিনি জানেন, 

তাহার ক্ষুধা বশতঃ অঙ্গে অনুরাগ হইয়! থাকে। 
তাহার তৃষ্ণা বশতঃ জণে অনুর।গ হইয়! থাকে । 

অজনে কেবল জড়ঠাই আছে বলিতে 
পার লা। আমাদের বিবেচনায় অজ!নে গড় 



১০০ 

এবং চেতনত| উভয়ই আছে। শ্রুতি, বেদাস্ত 
প্রভৃতি মতে কোন্ গুণ, কৌন্ কর্ম না৷ অজ্(নের 
বিকাশ? তুমি কি কর্কে জড় বলিতে পার? 
কর্ম গ্রত্যক্ষই বুঝিতেছ 7 কর্ম জড়৯নছে; কর্ম 
চতন। ব্দনেক শাস্ত্রে এ কর্মকে ক্রিয়াশক্তি 
বলা হইয়াছে। শক্তি অবশ্তই অজড়া। 
অজড়া যাহা, তাঁহা অবশ্তই চেততনা-বিশিষ্টা | 

পৃথিবীতে আগমন-কালে পুত্রকগ্ত। গ্রভৃতি 
সঙ্গে আসে নাঁ। পৃথিবী পরিত্য।গ করিবার 
সময়ে গাহারা সঙ্গে যায় না। সেই জন্ত 
তাহাদের সহিত আমাদের নিত্য সন্বন্ধও নহে। 

তাঁহার! গচ্ছিত স।মগ্রীর স্া/য় আমাদের কাছে 
থাকে। যিনি কোন সামগ্রী গছইয়। বাঁখেন 
তাহার সেই সামগ্রী প্রয়োজন হইলেই তিনি 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। আমরা যাঁহাদের 
পুত্রবন্ত| গ্রভৃতি বলি, প্রকৃত কথায় তাহারা 
আমাদের নয়। তাহারাঁও গচ্ছিত সাষশ্রী। 
তাহার! ধাহ'র সামগ্রী, তিনি ইচ্ছ। করিলেই 
তাহাদের গ্রহণ করিয়া থাকেন। 

পরমেশ্বর ব্যতীহ অন্ত কাহারও সহিত 
হগ্ঘপি আমাদের নিত্যস্বন্ধ হইত তাহ! হইলে 
আমর। এক গ্রকার পরমেশ্বরকে ভুলিয়া 
হাইতীম, তাঁহ। হইলে আর আমাদের মহ 
এবং অহংকীঝের সীম] থাকিত ন|। 

পু্রকন্া আমাদের পূর্বেও ছিলনা, পরও 

থাকিবেনা। তাহার।ও বাহার, আমরাও 
তীহার। সেই জন্ত তিনি কেবল তাহাদের 
এবং আমাদের পরমাত্বীয় এবং পরমবন্ধু। 
সেইজন্ত অন্তান্ত সমস্ত বিস্বৃত হুইয়!, অনন্তগতি 
হইয়া কেবল তীহারই শরণাপন্ন হওয়া উচিত 
এবং নিয়ত-- 

পসর্ববধন্মীন্ পরিত্যজ্য মাঁমেকং শরণং ব্র্। 
অহং ত্বাং সর্বপ[পেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি না শুচতা 

জীক্রীনিত্যধর্ন্ম বা সঈর্ববধন্্মদমন্থয 

এই ম্নোকটা শ্মরণ করা সর্ববতোভাবে কর্তব্য 8. 
এই ক্লোকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং সম্পূর্ণ নির্ভর 
হুচিত হইয়াছে । 

সংসারে যগ্পি নিত্যন্থথশাস্তি, নিত্যমঙ্গল 
এবং নিত্যাভয় থাঁকিত তাহ! হইলে জীবকে 
আরও অধিক সংসাবে অভিভূত্ত হইতে হুইত, 
তাহ! হইলে সংসারে অতিশয় লিপ্ত হইতে 
হইত। সংসারের ছনিত্যতা বুঝিবার জন্যই 
সংসারে থাঁকিয়। বহুশোক, বহুহুঃখ, বহুবিপদ, 
বছরোগ, বু নির্ধ্যাতন, বছ তিরস্কার এবং বন 
অবমাননা প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। সংসারের 
গ্রাতি যে প্রেম তাহা মহাশে!ক১ মহাহুঃখ, মহা 
বিপ্দ, মহারোগ, মহানির্যাতন, মহাতিরস্কার 
এবং ম্হ।. অবমাননার কারণ। কেবল 

পরংর্ষ প্রীষ্ষষ্ণের প্রতি যে প্রেম তাহাই 
নিত্য-স্তখ-শাস্তির কারণ, তাহাই নিত্যমঙ্গলের 
কারণ, তাহাই স্ব-স্থরূপ অবগত হইবার উজ্ঞ 
কারণ । 

যে ব্যক্তি সংসারে থাঁকিয়াও উষ্বরে 
অবিচলিতঝতি-মতি রাখিতে পারেন তিনিই 
বীরভক্ত । ঈশ্বরের সহিতই জীবের চিরসম্বন্ধ। 
নিজ মৃত্যুতে অথব| সংসারের কাহারও ম্বত্যুতে 

ীহীদের সহিত কৌন সম্বন্ধই থাকে ন। 

, কোন অনুভূতির বিষয় বাগুবিক কেহ যদি 
অনুভব করিয়। থাকেন, ভাহা! তিনি অনুভব 
করেন নাই বলিয়া অন্ত কেহ বু বাচনিক, 
প্রমাণ ও যুক্তি দিলেও তাহার সেই অনুভূত 
বিষয় তিনি অনুভব করেন নাই, কখনই বোধ 
করেন না। এক ব্যক্তির আত্মান্ভূতি হইলে, 
অন্ত কেহ নান! বাঁচনিক যুকতি-প্রমাণ দ্বার 

[হার আস্মানুতুতি হয় নাই বলিলেও তীহাঁর 



তাঁহা বিশ্বাস ও ধারণ! হল না। কোন বমণী 
সন্তান গ্রসব করিলে তাহার সেই সন্তানের 
প্রতি অবস্থাষ্ট বাৎসল্য ভাব হয়! থাকে । কেহ 
যদি নানা বাঁচনিক যুক্ত ও প্রমাণ প্রদর্শন 
পূর্বক তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার সেই প্রস্ৃত্ত 
সম্তান তাহার নহে এবং তাহার সেই সম্তান- 

প্রতি বাংসল ভাবও নাই, সে কথা 
কখনও বিশ্বীপা ধারণ! করেন না। ধীহাঁর 
নিশ্মযঘই গোপ|ল-কফ্েের প্রতি বাংসলা-ভাঁব 
হঈয়াছে, কেহ তঁ-হাঁর সেই ভাব. অসত্য 
বলিলেও তিনি তাহ। বিশ্বাস করেন ন|) তাহা 
তাঁহার কখনই ধারণ! হয় না । 

ঈশ্ববের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি কিন্ব। অতাস্ত 
প্রেম থাকিলে ত্ীহাকে দর্শন কব যাঁয়। 

কাহারও কাহারও মতে ভ্রমবশতই ও প্রকার 
দর্শন হইয়! থাঁকে। তীহাদের সেই ঈশ্বর- 
দর্শন সম্বন্ধে আপত্তির গ্রঠিকুলে আপত্তি করিয়। 
বল! হইতে পারে তুমি একটি গৃহের অন্যান্ত 
নান। গ্রকার সমগ্রীর সঙ্গে ঈশ্বরের অপরূপ রূপ 
দর্শন কাঁলে তাহা তুমি অস্বীকার কি প্রকারে 
করিবে? তোমার প্র দর্শন যগ্কপি ভ্রমীত্মক 

হয় তাহা হইলে ই গৃহ, খী গৃহস্থ সমস্ত সামগ্রী 
তোমার স্থল জড়দেহ এবং তোমার অস্তিত্ব 

পর্যযস্তই বা ভ্রমাআক হইবেন। কেন? ও 
প্রকার দর্শন সত্য বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হয়। 

বিশ্বাস ও নির্ভর উভয়ই অধীনতার 
হস্তর্গত। ভক্ত হইতে হইলে, ঈশ্বরের অধানই 
হইতে হয়। আপনাকে. সম্যক্রগ্রকারে 
ঈশ্বরাধীন বোধ হইলে কোন কুপ্রবৃত্তিরই 
অধীনত! শ্বীকাঁর করিতে হয়না। প্ররুত 

ঈশ্বরাধীনই ম্বদ্দীন। নুদীন যিনি তিনি 
বিনয়ী এবং বিনম। ভক্তের বহুভূষণের 

্ীপ্্রীনিত্যধর্ বা সর্বধশ্সমন্থয | 

তিনি 

১০১ 

মধ্যে বিনয়, নম | এবং, দীনত1ও তীহার 
ত্রিবিধ শ্রেষ্ঠ ভূষণ । * | 

পরমেশ্বরের প্রতি কোন ভাবের সম্পূর্ণ 
আঁধিক্যের নামই মহাঁভাব। পরমেশ্বরের প্রতি 
অতিশয় বৎসল্য ভাব হইলে তাহাই বাৎসল্য- 
মহাভ!ব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় সখ্য 

ভাঁব হইলে তাহাই সখ্য-মহাঁভাব। পরমেম্বরের 
প্রতি অতিশয় মধুরভাঁব হইলে তাঁহাঁই মধুর" 
মহাভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় দান 

ভাব হইলে তাহাই দান্ত-মহাঁভাব। পরমেশ্ববের 
প্রতি অতিশয় ভ্রাতৃভাৰ ভইলে তাহাই ভ্রাত- 
মহাঁভাব। পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় শ্বহভাঁব 
হইলে তাহাই শ্বন-মহ!'ভাঁব। পরমেশ্ববেয গ্রতি 
অন্ভিশয় শক্রভাব'হইলে তাহাই শক্র-মহীভাব। 
পরমেশ্বরের প্রতি অতিশয় কোঁন ভাঁব হইলেই 
তাহাঁকেই মহাঁভাঁৰ বলা যাইতে পারে। 
পরম্শেবের প্রতি ষে কোন ভাব হয় তাহাই 
উত্তম ভাব, তাঁহাই পবিভ্র ভাব, তাই 
বিশুদ্ধ ভাঁব, তাহাই দিব্যভাঁব এবং তাহাই 
পরম ভাঁব। 

পরমেশ্বর়ের প্রতি প্রেমাত্মক ভাঁবও হইতে 
পাঁরে এবং অপ্রেমীয্মক ভাঁবও হইতে পান্তে। 
গ্রেমাত্বকক ভাব নানাপ্রকার। প্রেমাত্বক 
সখ্যভাব, প্রেমাত্মক মধুরভাবঃ কখন কখনও 

প্রেমাত্মক দাস্তভাঁংও হম্। গ্রেমাতআ্মক 

অন্তান্য ভাবও আছে । অগ্রেমাজ্মক কেবল 
শক্র-ভাবকেই বল! যাইতে পারে। 

প্রেমে যত নিষ্ঠ। আছে তত অন্ত কিছুতেই 
নাই । শুদ্ধ-প্রেমিকের নিজ প্রেমাম্পদ ব্যতীত 
অন্ত কিছুই শ্রীতির সামগ্রী নহে। শুদ্ধ" 
প্রেমিকের সমন্তই তাঁহার নিজ প্রেমাম্পদের | 
তা।রধন থাকিলে সে ধন তাহার 



১০২ 

প্রেমাম্পদের। তাঁহার সম্ভ্রম থাকিলে সে 
স্প্রম তাহার প্রেমাম্পদের | তাহার বিদ্যাবৃদ্ধি 
গ্রভত সমস্তই তাহার নিজপ্রেমাম্পদের 
বিবেচনা করেন। তিনি আপনার প্রাণও 
আপনার বোধ করেন না, তিনি আপনাঁকেও 
আপনার বোধ করেন ন/,-তিনি আপনাকেও 
নিজ প্রেমাস্পদের বিবেচনা করেন । সেইজন্যই 
তীহাঁর অহংকার এবং মমতা! উভয়ই নাই। 
শুদ্ধ প্রেমিকের নিজ- প্রেমাস্পদ ব্যতীত অন্য 
কিছুতেই মমত| নাই । সেজন্যই তিনি অন্ত 

কিছু স্ষ্বন্ধে নিশ্্ম | কিন্তু তিনি স্বীয় প্রেম।ম্পদ 

পীপ্্রীনিত্যধন্্ম বা সর্ববধর্শসমন্থয 

সম্বন্ধে নির্মম নহেন। তীহাতে তাহার 'বিশেষ 
মমতা। প্রকৃত কথায় শুদ্ধ-প্রেমিকের ভগবান 
জ্ীকষ্ের প্রতি প্রেম আছে। সেইজন্ত তাহার 
সেই শ্রীকষ্ের প্রতি বিশেষ মমতা! | 

যে প্রেম নিজ প্রেমাঁম্পদের প্রতি নিজ 
্ব্থবশতঃ স্কুরিত হয় ন।, তাহাই নিঃস্বার্-প্রেম, 
তাহাই শুদ্ব-প্রেম, তাহাই পরম-প্রেম, তাহাই 
দিব্য-প্রেম। তাহা! পর'মশ্বর শ্রীকষ্জের . প্রতি 
তাঁহার স্দুগ্তি হইয়াছে বলিয়াই তিনি 
ধন্য । . (সেই জন্তই তিনি পরম শঙ্কার 
পাত্র। | ৰ 

যোগাচার্য্য শ্ীশ্রীমৎ অবধৃত 

তানাানম্দ জেকব্বে 

কব্তিকুমুম-মাল] | 

-স্শটে € 

: ১ 
নাঁংড় কাননে, বিজন ([বিপিনে, 

সজনে নির্জনে, শ্রীহরি বিহরে। 
ভূধরে প্রীস্তরে, গভীর সাগরে, 
»* আছেন প্রস্তরে অন্তরে অন্তরে । 

_ বিহরে সতত, হৃদয় মাঝারে । 
২ 

কাঁননে কাননে কর কেন তী'র অন্বেষণ? 

ধ্ানষোগে যৌগী তারে, হেরে হদঘ-মণঝ|রে, 
তুমি ধ্যানযৌগে তী'বে হদে কর দরশন। 
গুরুর কপ।ম হয় প্রকৃত বিশুদ্ধ ধ্য।ন। 

৩ 

ভক্তিতে পাইতে পার তারে হদয় ম।ঝাবে, * 
নহেন হিনি যে দুরে, আছেন তব অস্তরে, 

অন্তরে না থাকিলে কি পার বীচিবারে? 

টা 

শ্)মের কীরণে সই এত ষে লাঞুনা, 
তবু তারে প্রাণ চাঁয় শোনে ন| সে মাঁনা। 

ভুলে .গছে সে আমারে, 

ভুলিতে নারি তাহারে, 
যাতন! কত যে সই, তবু তারে ভূলিন।। 
কেন যে ভুলি ত+রে বুঝিতে পারিনা । 

২ 

ব্যাকুল এ চিত তাঁহার কারণ! 

কেমনে পাইব তা'র দরশন ? 
সে বিনা সতত, কীদি অবিরত) 

সদ ব্যাকুলিত'এ পোড়। পরাণ | 

বিষ/দ-সাগরে ডুবে আছে সদা মন ! 
ত 

নুশীতল সমীরণ অনল সমান ! 
ফুল্ল' শশধর যেন কত শ্রিয়মাঁণ !. 



প্ীপ্রীনিত্যধর্্দ ব! সর্ববধর্মমসমন্থয় | ১০৩ 

ব্যাকুল অস্তরে যেন, যমুনা করে বোদন, 

রোদন করিছে & কুল তরুগণ ! 
বিষাদে পুড়েছে যেন বসুন! পুলিন ॥ 

স্থখ নাই কুগ্চবনে, 
লুখ নই এ জীবনে, 

সথিগণ মৃতপ্রায় সবে সুখহীন ! 
৪8 

কি কা জনি! বাসে এ ছার গৃহেতে ? 
স্াঁমটাদ বিনা আর কি কাঁজ দেহেতে ? 

দারুণ বিরহ আর পারিনা সহিতে ? 

 বসুমতী দ্বিধা হও প্রবেশি তে'মাঁতে! 
৫ 

হ্যামটদ বিন! মম জীবনে কি প্রয়োঞ্চন? 
হয়েছে জীবন ষেন দুর্বহু বহন | 

কেবল রে!দন সার, 

'করি সুধু হাহাক।র, 

হেতরি সব শব দেন সংসার শ্মশান! 

গ্র।সিবারে চাহে, মুখ করিয়ে ব্যান | 
ঙঙ 

প্ব্যাণ হইতে কঠিন এ গ্র1ণ ! 
রুষ্ণবিন| তাই আছে এত দিন ! 

জলে ডুবিলে ডুবি না, 
পুড়িতে চাহিলে পুড়িন!, 

বিধাতার কি বিবেচনা, বিধি নিদাকুণ ! 

পরে কি:হইবে যদি জানিতে পারিতে। 

পরিণাম চিন্তা করি কতই কাদিতে ! 
কিসে হবে পরিত্রাণ সতত ভাবিতে ! 

ভাবিতে ভাঁবিতে শুদ্ধ-ক্তিবারি পেতে ॥ 
হই অন্জল মন, 

সে সলিলে প্রক্ষালন, 
গাইতে নব জীবন $.হুরি কি বুঝিতে, 
কগন্ক-সাঁগরে আর হ'ত না ডুবিতে! 

আছে কুবাসন! কত তোমার হা?য়ে! 

কহ ন। কাহারে কভু সরমের ভয়ে! 

অনেকে জানে সুজন, 

তুমি অতি গুণবান, 
অথচ আছে জীবন মিন যে হ'য়ে! 
কর ন! যতন তবু ফেশিবারে ধুয়ে। 

৬ 

বাহক সৌন্দর্যে! ভূলে র'বে কত কাঁল? 
কবে হবে জ্ঞানোদয়। 

হেরিবে মে রসময়, 
যুনোমষয় ক'রে তারে হেরিবে কেবল? 

৪. 

এ"দেহ সুন্দর র+বে চিরদিন 
ক'রেছ কি মনে? 

টি এ দেহ--সৌন্দর্য্য ইহা বস 
বোধ হ'বে যবেঃ হবে সচেতন। 

জাঁনিবে তখনি সকলি যে ভ্রম ! 

হ'বে জানোদয় শুদ্ধ মন প্রাণ ॥ 
৫ 

এ দেহ সুন্দর আরে। কত কাল রবে? 
যৌবনের পরে এ যে অন্তরূপ হবে ! 

মিলে মৃত্তিকা হবে. 
এ সৌন্দধ্য সব যাবে, 

কর কেন সৌন্দর্য্যের অহংকার তবে? 
জাঁন ন৷ কি পঞ্চভুতে পঞ্চ মিশাবে? 

১. 

তোমার যে অনুরাগ সংসারে কেবল। 
তাই মন স্থির নহে এরূপ চঞ্চল ॥ 

 ষাহে মন স্থির হয়, 
চঞ্চল্তা নাছি বয়, 

ঘুচে যায় ভব-ভয়, চিত্ত হয় অমল, 
এমন হুবির নাম রসনায় বল। 
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£2রনাম বলে হ'বে পবিত্র যে মন। 
হরিনাম বলে ₹'বে বিষমী শ্ুজন ॥ 
বিনয়ের বিনিময়ে পাঁবে যে বতন। 
যতন করিলে তাতে প1”বে হরিধন ॥ 

বিন যবহীন জন, 
জানে না শাস্তি কেমন, 

শাস্তি বিনা হরিধন মিলে না কখন। 

শুদ্ধ প্রেমের তুলন!1 সংসারে কোথায়? 

সে প্রেম অমূল্য ধন সহজে.কি পওয়া যায়? 
নুপ্রেমিক একজন, টপ 

শুদ্ধ প্রেমের মহাজন; 

তা'র কৃপা হ'লে সে প্রেম জগাই মাঁধাই পাঁয, 
অতি পাষণ্ডের মনে প্রেমোদয় হয়। 

২ 

কৃষ্ণ প্রেমের ভিখারি সকলে কি হবে? 
লে প্রেমধন কি সই সকলে বুবিবে? 

সে প্রেম সামান্ত নয়, 

সহজে কি পাওয়া যায়? 

শ্রীকৃষ্ণ সে প্রেম ময়-- 
কষ্ণ-তজ, বিন! মূলে সে প্রেম যে পাবে। 

গ্রাথর-তপন-তাঁপে: কাঙ্গ গোচারণে গেছে! 

কেমনে মায়ের প্রাণে ধৈধা ধরে ঘরে আছে? 
কঠিন প্রাস্তয়ে কত, 
চরণে পাবে আঘাত, 

মাম! বোলে অবিরত ব্যাকুল হইবে! 
অ।মান বিহনে বাছা কত যে কাদিবে! 

| হ 

যাইব সেখানে আমি, যেখানে গেছে গোপাল । 
পরাণ জুড়াব তাবু হেয়ে মুখ নবমল॥ 

অঞ্চলে নিব ননী, 
থাবে আমার নীলমণি, 

€কালে এসে মা জননী বলিবে আমারে, 
হৃদয়-মাঝারে তারে থোব গোপনে গোপনে, 

দেখিতে দিব ন| কারে। নিজে হেরিব কেবল । 

বীরদর্পে আ স অই রেণুকাননান, 
ঘুর্নিত-নয়নে জলে দীধি-হতাশন । 

ধনুর্বাণ শোভে করে, 
কাপে ধরা হুভঙ্কারে, 

হেরে-ভয়ে কাঁপে ক্ষতগণ, 
হেরি নাই কভু হেন মূরতি ভীষণ। 
ভীষণ এ দৃষ্ বিশ্বে হেরেছে:ষে জন, 

জেনেছে সে ত্রিভৃবন, 

নহে বিশ্ব ভয়হীন, 
লয়েছে তী'ন শরণ, যিনি ভয়হীন। 

কি হবে সামান:রণে? 

সাঁজ সবে প্রাণপণে, 

এ রণে কি হ'বে বল সাজ মহাঁরণেঃ 
যে রণে মরিবে ধত ছুষ্ট রিপুগণে। 
বিবেক-কবচে অন্নরক্গ1 কর। 
জান-খড়েগ বড় রিপু করবে সংহার ॥ 
দুর্ভেছ বৈরাগ্য-দুর্ণে কর এসে বাস। 
তয় নাই সেনাপতি নিজে কীর্তিব।স ॥ 
মনোক্ষেত্রে হক্ষাকর ক্ষত্রয়ের ধন্ম। 
সেই ধর্দে কর সবে বীরাচাঁর কর্ম ॥ 

ভূধরে একাকী কর সাধন ভজন, 
অনাহারে কতদিন, 
কর তুমি অবস্থান, 

তথাপি রঃয়েছে তব প্রফুল্ল বদন । 

আগত শকতি বিন! হয় কি এমন? 
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ইয়ে মহা তপস্থিনী হয়েছ তুমি যোগিনী, 
না জানি আনদ্দময়ী কর কার উপাঁদন।? 

নাহি অঙ্গে আভরণ, 

১৪৩৫ 

... বিচিত্র চীরু বসল,ত «২ 
ধ্যটনে মগ পল্মাননে তুমি পঞ্সাসনঃ 
যোগিনীর বেশে কেন আছ ত1+ জানিন। ! 

আতবাম্ানল কথা | 

(২য় সংখ্যায় গ্রকাঁশিতের পর ) 

ভগবান! তুমি যত উংকৃষ্ট বই] 

আমাদের দাও না কেন, আমরা! ভাঙ্গিয়৷ গড়িয়া 
তাঁহাকে ঠিক আমাদের মত অপরষ্ট করিয়! 
লইবই লইব। এ দেখ না, তোমার 
সাধের প্রেমের ধর্মের আজ কি হছ্রবস্থ!। 

বড়, 

মত কাটিয়া ছাঁটিয়। বনু স।শ্রদায়িক গণ্তীর মধ্যে 
গ্রবিষ্ট করাইয়াছি। এমন কাঁরয়! তুলিয়'ছি 
যে তুমি এখন আবার যদ্দি নিজে এস;. তাহ! 
হইলে৪ আর উহ|! তোমার ধর্ম বলছ। 

চিনিতেই পারিবে না। তুমি শয়ং শিব- 

তোমার দোহাই দিয়া আজ কি কাঁওউ। ন! ূ মন্দিরে, কাঁলী-মন্দিরে মাথা কুটিয়াছ, প্রসাদ 

হইতেছে । তুমি যাহা দিয়। গিয়াছিলে, | 
অমর! তাছার কতটুকু রাঁখিয়াছি? তোমার | 
জে অলৌক্ষিক নিষ্ঠ1! ও চরিত্র-সংযমের পরিবর্তে: 
আমবা কেমন ব্যভিচার-শ্রোত চাঁলাইয়াছি। 
তুমি সন্যাল গ্রহণ করিয়। শ্বীয় বিবাহিত 
পত্বীর পর্যন্ত মুখদর্শন কর নাই। 
পরমভক্তিমতী অশীতিবর্ধদেশীয়। মাধবী দাঁসীর 
নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করার অপরাধে তোমার 

প্রিয়তক্ত ছোট হরিদীসকে পরিবর্জান করিয়] 

যোধিৎসঙ্গ সাধকের পক্ষে কিরূপ পরিং)জ্য 

তাহার বিশ্পষ্ দৃষ্টান্ত দেখাইয়। গিয়াছ; আর 
আজ তোমার দোহা দিয়া ভেক ( সন্ন্যাস) 
গ্রহণ পূর্বক শত শত লোক যোঁধিংসংসর্গ 
করতঃ তোমার ধর্ের যাঁজন করিতেছে। তুমি 
ভগবৎ-প্রেষে উন্মত্ত হইয়া! নাম সংকীর্তন 

. কবিতে, আর এখন আমর! অবিস্য।-প্রেমে মত্ত 

হইয়। লোক-দেখান নাম সংকীর্তন করিতেছি। 

তুমি পিছু ফিরিক্তে না ফিরিতেই আমর! 

তোঁমার ধর্মমত ত|ঙ্গিয়! চুরিয়া! অনেক তপধর্টের 

সি করিয়াছি। তোমার উদার সার্বজনীন 

৯৪ 

খাইয়াছ, আর আঞঙজ কাল তোমার অনেক 

দ।সানুদস তোমার অপেক্ষীও বড় হইয়াছেন; 

কেন না তীহাঁব। বলেন,--শিব আমাদের 

গুরু-ভাই, কালী আমাদের বৌদিদি ;-- 
তাহাদের প্রস।দ খাইব কেন?” হায় প্রভূ! 

তুমিও বোঁধ হয় এই সকল দেখিয়! অশ্রুনিসর্জন 
করিতেছ। কিন্তু তা” করিলে কি হইবে? 

আমাদের কাধ্যই এই ॥ বার বার তুমি আলিয়া 

ধন্ম সংস্থাপন করিয়! গিয়াছ। আর বার বার 

আমরা! এইন্প চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়াছি । তুমি 

জীগৌরাঙ্গরূণে আসিয়া আমার্দিগকে যে অমৃত" 

ফল দিয়! গিয়াছিলেঃ আমরা তার ত্বক মার 

অবশিষ্ট বাঁখিয়াছি। চারিশভ বৎসরের মধ্যে 

আন] কিরূপ কৃতিত্ব বেখাইয়াছি, তাহা 

বুঝতে পাঁরিতেছ। এখন জার ভাবিলে 

কি হইবে?-্তৌমাকে আমরা বিশ্রাম 

করিতে দিধ না। আবার তোমাকে এই 

ধরঝধামে আসতে হইবে।, | 

প্রথমেই বল। হইগাছে যে, কিছু দিন পূর্ব 

হইতে সর্বদেশীয় সাধুসজ্জনগণের হয়ে একটা 
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আকাঁজ্। জাগিয়াছে। 5 ধর্দের গ্রনি দর্শন 
করিয়া তাঁহার! কাতর প্রাণে শ্রীভগব।নকে 
প্রাণে প্রাণে আহ্বান করিয়। বলিতেছেন, 
"হে করুণানিধে 1! তুমি এস; তোমার প্রদত্ত 
দয়, জন ও প্রেমের ধন্ম জীব গ্রহণ করিতে 

গারে নাই। অচিরকল মধ্যেই তাঁহাদের 
গ্বকপোলকল্লিত মায়াবিজত্তিত আঁবর্জন! 
মিশাইয় তোমার সেই কপার দানকে এক 
কিন্তুঙুকিমাকার পদার্থে পরিণত করিয়াছে। 
অতএব এস জ্ঞানময় ! অজ্ঞর্ীবকে আবার 
জানালোকে উদ্ভাসিত কর; এস দয়াল! 
তোঁগার ত্রমান্ধ জীবকে আবার হাতে ধরিয়। 
ভোমার পুণ্যপথের পথিক করিয়া দাও; এস 
প্রেমময়! জীবের এই মরুভূমিতুলা শু 
হদয়কে আবার প্রেম-বন্তায় প্লাবিত কর। 

আমর! বড়ই চাঁপিত, তন্দিত ১; তোমার আনন্দ- 
ঘন-মুর্তি দেখাইয়। আমাদের হৃদয়ের সন্তাঁপ 
প্রথণের তৃধা দুরীভৃত কর। এ বিষম 
ধর্মবিপ্লবের যুগে তুমি শ্বয়় না আগিলে 
আয় কেহ ধন্ম সংস্থাপন করিতে পারিবে না। 

এবার আমরা সার্বজনীন উদার ধর্মমত 

উপদেশের জন্ত তোমাকে আহ্বান করিতেছি; 
কোন সম্গ্রঙ্গায় বিশেষ বা প্রদেশ বিশেষের 

উপ।যাগী কোন ধম্মমত প্রচারের জন্ত নহে। 

তুমি আসিয়া সর্ধধর্শের সাঁমগ্রস্ত বিধান করভঃ 

মন একটি উদার যুগধর্শ সংস্থাপন কর, যাহার 
আশ্রয়ে সর্ধদেনীয় তোমার প্রেমিক ভক্তগণ 

সম্মিলিত হুইয়। তেমন ভজন করতঃ তৃপ্তি- 

লাভ করিতে পারেন'” ভক্তগণের এই 

গ্রাণের আহ্বানে ভক্ত-বৎসলের প্রাণ কাদিল; 

তি'ন আরস্থির থাকিতে পারিলেন না। ই 

যুগের উপযোগী, জীবের প্রাণের আকাজ্ছার 
অনুরূপ 'নিত্যধর্ধ” বা 'সর্বধন্বসমন্থ্ সংস্থাপন 
অন্ধ তিনি ৬৭ বৎসর পূর্বে 

প্রীপ্্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্মমন্থয 

শীপ্রীতানানন্্ মুন্তি পরিগ্রহ পর্ব 
এই পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন। আহ! 
'দেদিন জীবের কি শুভদিন! সকল মঙ্গলালম 
সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ জীবের ছুঃখ ,দুর করিবার 
অন্ত, ভক্তগণের ভজন-বিভ্রাট নিরাকরণ জন্য, 
তিনি তাহাদের দ্বারে আসিয়। উপস্থিত 
হইলেন। অংশ নয়, কল] নয়,-অখিল- 
রস|মৃত-মৃত্ি স্বয়ং পূর্ণ শ্রীভগবান জীবের 

পরিত্র!ণের অন্ত পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলেন। 
ইহা অপেক্ষা! জীবের আর ক্তি সৌভাগ্য হহতে 
পারে? কোটি কোটি যুগ কঠোর তপঞ্ত। 
করিয়। যোগী-্ধধিগণ ধাঠার দর্শন লাজ করিতে 

পারেন না, আজ অনায়াসে জীব সেই চিদানন্দ- 
স্বরূপ ্ঞানাঁনন্দ মৃত্তি দর্শন করিয়! কৃতীর্থ হইতে 
পারিবে। অর্দ ভাবের ভাবুক, সর্বধর্শের 

সারনির্ণগন কর্তা, সর্বঅবতাঁরের শ্রেষ্ঠ অবতাঁর 
ভ্রীঞ্রীতানান্নন্দ ভগবান এই কলিহত, 
অতিছুর্বল জীবগণকে এককালীন অভ 
দিলেন। পুর্বে যত অব্তার আগিয়াছেন, 
কেহই একাধারে জ্ঞান ও প্রেমের এমন চব্ম 
সমাবেশ; সকল ভাবের এমন অপূর্ব সংমিশ্রণ, 

সকল ধন্দমতে এমন উদার আস্থা দেখাইয়। 
যান নাই। শ্রীণস্কর আসিম! কেবল জানপথের 
উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। শ্রীগৌগঙ্গ আসিয়। 
কেবল কুষ্ণ-ভক্তিরই মহিমা কীর্তন করিয়া 
গিয়াছেন। কিন্ত আমার জালানন্দে জান 
যেমন প্রেমণ্ড তেমনই। তীহার কাছে 
কুষ্কথার আলোচনায় তাহার যেরূপ ভাবাবেশ 
ও তুই চক্ষে গজ -যমুনার স্তায় প্রেমাঁত বিগলিত 

শইত, কালীনাম গ্রসঙ্গেও তজ্রপ ; শিব, রান, 
গৌরাঙ্গ সকল প্রদঙ্গেই একই ভাব। এমন 
কি যিশু, মহল্মদের গ্রসঙ্গেও তাহার এরূপ ভাঁব 
আমর! প্রত্যক্ষ করিয়াছি। যে কেহ তীহাকে 
দেখিয়াছেন ব! ঠীাঁহাঁর সঙ্গ করিয়াছেন, ভিনিই 
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এ কথার যাথা্য সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান কৰিবেন। ূ করি। তীহাঁকে শিশ্চয়ই' বলিয়। বসি, 

সকল ভাবের এরূপ পূর্ণতা পূর্নর্তী কৌন 
অবতারে লক্ষিত হয় না। এই জন্তই তিনি 
পূর্ণ এবং সর্ববাবভারের শ্রেষ্ঠ । জীবের প্রতি 
এত করুণাও পূর্ববর্তী কোন অবতার করেন 
নাই। সঞ্কলেই কোন না কোনরূপ কের 
ভক্রন-গ্রথার 'অদেশ করিয়াছেন । প্রেমের 

ঠাকুর শ্রীগৌরাঙগও তাহার ভক্তগণকে সন্যাসের 
ও বৈরাঁগ্যের অতিকঠোর নিয়ম সকল মানিয়া 
চঙিতে বাধ্য করিয়। গিয়াছেন। ছোট 

হরিদ।স অশীতিপরবৃদ্ধ। পরমভক্তিমতী মাধবী 
দাঁসীর কাছে তিক্ষ। গ্রহণ করার জন্ত তিনি 
বলিযাছিলেন,_ 

"বৈর।গী হইয়। করে প্রকৃতি সম্ভাষণ । 
অভ্ংপ্র না হেবিব সুই উঠার বদন ॥” 

কেবল মুখে বল! নয়) কাছেও তিনি উহার 
আর মুখ দর্শন করেন নাই এবং সেই ছৃঃখে 
তাহার পরম ভক্ত ছোট হরিদাস ত্রিবেণীর জলে 
ঝাপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। এইরূপ 
কঠে!ব নিয়ম আঙ্গক!ল কয়জন মানিয়! চলিঠে 
পারেন? আম!দের মত দুর্বল-হৃদয় জীবকে 

নিষ্ঠ।শব্যাপারে এইরূপ কঠোর নিয়ন মানিয়। 

“কান নাই বাঁধা আমার  ভজনসাধনে ; আমি 
এত কঠোর কঠ্িতে পারিব না।” আমাদের 
দুর্দাশ! দেখিয়!ই প্রভু এবার অপার করুণাভ!গার 
উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন । আম!র জ্ঞানানন্দের 
কাছে কোন কঠোর ছিল না। ভবব্যাঁধি 
প্রশমনের জন্য তিনি আমাদিগকে কোন তিক্ত 
ওষধ খাইতে বেন নাই। তাঁহার কাছে আমর! 
সন্দশ রসগেল্ল।ই খাইয়াছি এবং তাহাই 
ওষধের কার্য করিয়াছে । সেই করুণাময়ের 
এমনই করুণ। যে ঠিনি ভক্তগণকে বলিতেন,-. 

“ত্োক্নন। ভি পান না! 

পাল” আমাল উপল অব্ব 

জ্ঞা রহিত ।” 
দ্বেখ ভাই কলিহত জীব! এমন দয়াল 

ঠাকুর আর দেখিয়াছ কি? এমন আশার 
বাণী আন কখন কেহ শুন।ইয়াছেন কি? 
এস ভাই, সেই পরমকারুণিক দয়াবতাঁর 
ভ্ীহ্নীতভানানলন্দচরণে শরণ লও। 
তোম|র কোনরূপ কঠোর করিতে হইবে না। 
সই দয়ার ঠাঠুর কৃপায় তোমায় পাঁর করিবেন । 
তে'মার পক্ষে ইহা অপেক্ষা আশার কথ। আর 

চপিতে কেহ যদ্দি ব'লন, তবে আমরা! নিশ্চয়ই কিআছে? প্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ, 
তাহার নিকট হইতে শত সহজ হস্ত দু:র পলায়ন এল, এম, এস্। 

আঙুলে গোপাল । 

আয় বে প্রাণের নিত্য গোপাল, 
আঁয়বে ঝদুমণি ! 

আদর করে দেখব তোমার 

টুকটুকে মুখখানি ॥ 
রাঙ্গ! মুখে মধুর হাসি 
রি দেখ্ব পরাণ ভ'রে। 

আয় দেখি বাপ, ধুলে। ঝেড়ে 
| কোলে করি €তারে ॥ 

সেপার গোপাল তুইরে অর 
নয়নে মনি । 

অই দেখ ঝাপ রাখিয়াছি 
এ কত যর ননী ॥ 

পরাণ ভর খাঁগ নবনী 
যত তুমি পাঁর। 

ব্রজ-গোঁগী ঘরে ননী | 
কেন চুরি কন? 
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তোঁমাঁর কিসের অভ আছে, 
৮. ওরে বাছাধন! 

তোঁমাঁয় বলে ননীচোরা, 
অন্যায় বচন ! 

ঘরে বসে খাও নবনী 
| ক্ষীর সর যত। 
যেও না আর গোপীর ঘবে, 

থাঁক ভাল মত ॥ 

আদর কবে প্রাণ গোপালে 

বল্ছে কত রাঁণী। 
হেন কালে এল যত 

| ব্রজের গোঁপিনী ॥ 
ইহা দেখে চতুর গোপাল 

| নিমিষে পালায়. 
গোপাল, গোপাল? ড!কে বাণী, 

2 সংড়। নাত পায় ॥ 

ব্রঙ্--গোপী বল্ছে,--বাণি, 
নালিশ করি মৌর! । 

কোঁথ! চলে গেল কোমাঁর ্ 

ছুষ্ট ননী-চোরা! ॥ 
আমরা গোপাঁল ভালবাসি, ্ 

কিন্তু শুন, বাণি! 
আলক্ষ্যেতে খেয়ে আঁসে 

যত সর ননী ॥ 

ধরৃত্ে নারি তোমার গোপাল 
ছুষ্ট শিরোমণি । 

ভিজালিবে বলে,"কি গো, 
কেথায় খেলাম ননী। ?, 

লুকাইয়ে রাখি ননী, 
কেউ না৷ জানে তায়। 

ভোঁমার গোপাল কেমন ক'রে 

তাহার লাগাল পায়? 

আমর! যত ত্রত্ধ-গোপী - 
সদাই মঞ্ি ভবে। 

নিত্যধর্ম্ন বা সর্বধর্মসমন্থয়। 

কোন ফাকেতে ননী-চোঁব! 
গ্রবেশিবে ঘরে ॥ 

গৃহ কজ কি বর্ব বল, 
গোপাল, গোপাল ষনে। 

এমন ছেলে জাঁর দেখি নাই 
এই ত্রিভূবনে ॥ 

তোমার গোপাল এমনি ক'রে 
জালাঁয় অবিবত। 

আমর! ত' মা, কুলবধূ: 
্ . সহিব বা কত ॥ 

ভাল ক'রে শাসন ক'রে 

বলে! গোপালেরে। 

আর ষ্ষেননা এমনি করে 

.. ননী চুরি করে। 
মারতে মোর বলি নাকে 

| তোমার বাঁছাঁধনে। 
এখন থেকে রাখা ভাল _ 

ূ উচিত শাসনে ॥ 
নতুবা সে কর্বে চুরি | 

| বসন ভূষণ। 
তোমারি ত' হন্বে রাঁণি, 

বিষম গঞ্জন ॥ 
কপাল গুণে পেলে রাঁণি, 

এমন দিব্য ছেলে। 
আমাদেরও কাদে গে প্রাণ 

গোপাল, গোপাল? ঝলে॥ 
গোঁপপের মুখ দেখলে পরো 

সকল ভূলে যাঁই। 
গোপাঁল-মুখে যত শোভা 

ত্রিজগতে নাই ॥ 
ননী খেতে বাবে গোপাল, 

যাঁক্ন। অবিরত । 

খাওমাইব ক্ষীর নবনী 
আদরেতে কত ॥ 
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গোপনে যাইয়া গোপাল 
ননী করে চুরি। 

এই আপশোবে তোমায় বাঁণি, 
আমর! নালিশ করি। 

নইলে কত ভালবাসি 
তোমার গোপালে। 

কতই নুখ পাই যে মৌব! 
গোপাঁলে ছেরিলে ॥ 

মের ন|, মের না, রাঁণি, 
গোপাল মোদের প্রাণ । 

করে করুক ননী চুরি, 
থাকৃব লাবধান ॥ 

গোপাল ত' মা, ছেলে মানুষ, 

বালক ম্বভাব তা'র। 
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তাইতে করে মাঝে মাঝে 
টার সি এরূপ ব্যবহার ॥ 

নইলে তোমার “নিত্য"গোঁপাগ' 
অকলঙ্ক শশী। 

সবাই ত1”য়ে ভালবাসে 

যত ব্রজবাসী ॥ 
গোপাল হোম!র সে'ণার ছেলে, 

গুন নন্দরাণি ! 
কপাল গুণে পাইয়।ছ 

এমন গুধমণি ॥ 
গোপাল মুখে মধুর হাঁসি 

বড়ই ভালবামি। 
গোপাল লয়ে থাক সুখে, 

আমরা এখন আলি ॥ 

গ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য । 
'মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর। 

প্নুক্ধর্থ-সুমঘতিি | 

এস পুর্ব-স্থতি! এস) এস; আমার 

অতীত নখের জীবন্ত গ্রতিমা ! বিগত 

জীবনের সাক্ষাৎ সীর্ণকতা |! নিরাশ-আধ|রের 
আশার দেউটী ! ছুর্বহ গুরুভার জীবনের 
ল।ঘবতা ! এস পূর্ব-স্থতি! এস) এস 

হুখময়ি শাস্তিময়ি সাত্বনামায় পূর্ব-শ্মৃতি ! 
এস । এস আমার শোকের সাত্বন।, চুঃখের 

অশ্রধারা, বিরহের মিলন-গান্বাদ-স্বরূপা, এস 

পুর্ধস্থাতি। এস এস মরুভূমির ক্ষীণ-আৌত- 
রেখা! এস দগ্ধ হৃদয়ের নিপ্ধচশ্দন-প্রলেপ- 
তুঙ্যা! এস মর্ধম-বেদনার অংশ-ভগিনি ! 
এস, আনন্দমন্রি পূর্ব-স্থৃতি ! এস; এস নিত্য ! 
এস নিত্যানলন্বরূপা ! বিরহ-দগ্ষ'হাদয়ে মিলনের 
অমিয়ধার| বর্ষণ করিয়! এন, পূর্বস্বতি! এস) 

অনি বিমলা নন্দদাগ্িনি পুর্ব-স্থতি ! গ্রত্যেক 
নিত্য-সেবক-হৃণয়ে তোমার মঙধল-অধিষ্ঠান 
হউক! জীবন্মত আমর! তোম'র প্রণাদে 
ঞ্রীনিত্য-লীল1 সন্ভেগ করিয়া, ধন্ত হই, 
কৃতাথ হই । 

পূর্বস্থৃতি ! বধিঃত আমর! আজ তোমার 
চয়ারে ধাণ্তের পদ-পঙ্ছজ-রেণু বাঞ্চা করিয়। 
বসনাঞ্চল পাতিয়। আছি; তুমিও কি বঞ্চনা 
করিবে? দীন আমবা--ভিখাবী আমরা এ 
হর্দিনে তোমার ঘরেও কি উপেক্ষিত হইব? 
এস স্থথদে! এস বরদে! এস শাস্তিময়ি, 
ম্বখময়ি। আনন্দময়! নিত্য-লীলা-বিজড়িত 
তোমার এ উজ্জল-মহিমম়ী মৃঙি অবলোকন 
করিয়। তাঁপদগধ স্বায়ের সম্তাঁপ বিদুরিত করি। 



১১৯৩ 

ুর্বস্থতি ! তুমি নিত্য-পদ-যেগুস্পশে গবিত্রতমা, 
পুণ্যতমা, পুর্ণানম্দষয়ী ) €োঁমাঁর বরাঁঙ্গের 
প্রতি অগুপরমাণু নিত্য-লীল|-বিমপ্ডিত | বাঁকে 
এক দিন গুলে তুঙ্গে। অগ্তরে-বাহিয়ে, 
গ্রত্যন্ষে--পবঝোক্ষে সস্ভোগ করিয়াছি এস 

. নিত্য-লীলাময়ি | আল্জ তোমার ককুপায় অভ্তরে 
অন্তরে তাহাকে সন্ভে!গ করিয়। বিরহ-সস্তাপ 
বিটুরিত করি ! | 

তৃতীয়বার গাঁকুর দর্শনে হুগলী যাইতেছি। 
সঙ্গে স্পরঞ্চন বাবু। ইনি নূতন যাঁইতেছেন। 
'শরকল--অতি প্রত্যুষে ছুইজনে শযা। ত্যাগ 
করিয়! হুগলী অভিমুখে যাত্রা করিলাম ;-- 
পদত্রজে। ইচ্ছা, কলনাঁদিনী জহুবীর তীরে 
তীরে শরতের মনমুধকর প্রাকুৃঠিক পল্লীশোঁভ। 
দর্ণন করিতে করিতে যাইব । হাওড়ার পুল পার 
হইয়। দুইজনে গ্রাগুট্াঙ্ক রোভ ধরিলাম। 
একদিকে শারদ-শিশির-সিক্ত ধরিত্রীর শ্যামল 
বদনাঞ্চন--অন্য দিকে গলিত-স্থবণবৎ প্রাতঃ- 

শূর্য-কঝোজ্জল সুখদা-মোক্ষ?-গঙ্গ|-জলগ্রবহ! 
স্প্গ্রীকৃতির অঙ্গে মৌনদর্য ধরিতেছে ন।। 

আমার নুঙন সঙ্গী অল্প দিন হুইল ভ্ররকা শী- 
ধাম হইতে কলিকাঁজ।. আসিয়াছেন।--ইটিতে 
অন্যন্ত, আনানসোল হইতে কলিকাঁত পদব্রজে 
আসিয়াছেন। এ যে ঠাঁকুরের অগ্রতিহত 

আকর্ষণ-প্রভাব ! ঠাকুন্ব! ধন্ত তোমার 

আকর্ষণী শক্তি ! | 

“করণ তে।মার কোন পথ দিযে 
কোথ৷ নিয়ে যায় কাহারে; 

সহ! দেখিন্, নয়ন মেলিয়!, 
এনেছ তোম।র হুয়ারে 1, 

কোথায় আসানসোপ--আর কোথায় 

কলিকাতা । তাহাও,. আবার পরব্রজে। 

কালীধাটের চিস্তাহরণ বাবু আমার এই নব 
সাধীটির আত্মীয়। ইনি চাকৃবীর অনুসন্ধানে 

শ্রী্লীনিত্যধন্ বা সর্বরধন্াসমন্থয় 

এখানে আসিয়ছেন। কে জানে শ্রীত্রীদেষের 
খাস-দরবারে ইহার চাকরী নির্ধারিত হইয়া 
রহিয়াছে? [চস্তাহরণ বাঁবু ঠাকুরের একজন 
বিশিষ্ট ভক্ত ; তাহার বাড়ীতে অধিংকাঁশ সময়ই 
ধর্মকথা, বিশেষতঃ ঠাকুরের প্রসঙ্গ আলোচিত 
হইত । _-রঞন বাবু প্রথমে ঠাকুবের নাম শ্রবণ 
করিলেন, পরে লীলা শ্রবণ করিলেন $-ফল 
যাহা হইবার তাহাই হইল। ঠাকুর অন্তরে 
অন্তরে আকর্ষণ করিলেন।--ইহাঁরও ঠাকুর দর্শনে 
বিশেষ আগ্রহ জন্মিল। আর যেই শুনিলেন, 
আমি হুগলী যাইতেছি, তখনি আমার সঙ্গ 

লইলেন। | 
দুইঞ্জনে মনের আনন্দে ঠাকুরের কথা 

কহিতে কৰিতে পথ অভিক্রম করি:ত লাগিলাম। 
রাত্রি প্রায় &॥* ঘটকার সময় হুগলীর গ্রীনিত্য- 
মঠে প্রীনিত্য-চরণ-সকাঁশে উপশীত হইলাম। 
আমি অলস, _জড-পিও; দ্বপ্নেগড ভাবি নাই, 
এই সুদীর্ঘ ৯৭1১৮ ক্রোশ পথ বিনাকরেশে অতি- 
বাহন করিতে পারিব। কিন্তু হুগলী পহুছিয়। 
দেখিঙ।ম, বিশ্দুমাঁত্র ক্লেশ অনুভূত হইতেছে 
না। পাঠক! বলিতে পারেন, এ কাহ।র 
অন্কম্পার নিদর্শন ! 

তখন ঠাকুকঘরের দঝজা খোল। হইয়াছে । 
শরতের অকলম্ক পুর্ণচন্জের শোভাকেও মলিন 
করিয়। ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হইয়! ঠাকুর কথামত 
বিতরণ করিতেছেন | কেহ কেহ বলিয়া! থাকেন, 
অকলম্ক পূর্ণচন্্র তাহার পদ-নখরেরও তুল্য নহে, 
সেই নখ-ন্দ্র হইতে নিয়ত তজি-ম্্ধা 
বিনির্গঠ হইতেছে; ভক্তগণ সেই দেব-ছুর্লভ 
সুধা পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়।৷ থাকেন। 
ভক্তগণ নিবিষ্ট চিন্তে চিত্রপুত্তলিকীবৎ পলব- 
বিহীননেত্রে এ অপরূপ-রূপ-মাধুরী নিরীক্ষণ 
করিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, ভক্তবুন্দ 
কথামত পন করিতেছিলেন। আম বলি, 
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ভাহা নয়) ওরূপ দেখিলে সমস্ত ইঞ্জিয় যে 
শিথিল হয়া যাঁয়! ম্ববশে থাকে আি ছু'টী। 

তাহারাও ঠিক ম্ববশে নয়, কারণ শ্ববশ থাকিলে 

, পলক পড়িত। আঁখি দু'টা সমস্ত ইব্রার 
সমস্ত শক্তি হরণ করিয়।, পারশেষে নিজের 

অতীব শ্ব(ভাবিক পণক পর্যাস্ত ভুলিয়া এ 
সর্বরপ-সার জ্রীনিত্য-গোপাল-ৃত্তি 
দর্শন করিতে থাকে । তখন শ্রবণের শ্রবণ-শক্তি 
থ।কে না, নাসিকার প্রাণ শক্ি থাকেনা, 

জিহ্বার আশ্বাদন-শক্তি থা.ক না, ত্বকের 

স্পর্শ-শক্তি থাঁকে নাঃ নেত্র সকল শক্তি গ্রহণ 
কারয়া নিজে পঞ্চগুণ বলীয়ান হয়, অবশেষে 
পলক ভূলিয়! শী মদন-মন্মথ রূপ দর্শন কবিতে 
থাকে । তাই বলিতেছিলাম, ভক্তগণের 

বুঝি কথামত পান করিবার অবদরই ঘটিয়। 
উঠে নাই! 

ছুইজন নিঃশব্দে ঠাকুর ঘরে প্রবেশ 
করিয়া, ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম । 
কথামৃতত-জোতে ক্ষণেকের জন্য বাধা পড়িল। 

ঠাকুর করুণ-কোমল-কঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
--“কে কে নুহন এদেছেন ?” 

বলিহাবি--বিনয়ের পূর্ণ-আদর্শ ! “এসেছেন? 

স্পকেন ? . এসেছে" বলিলে কি দোষ হইত ? 

দোষহইতবইকি? দেব! তুমিই না এক 

দিন ধর্শ-ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে অর্জুন-রথে দাড়াইয়! 

বলিছিলে,ণমম বর্মমবর্তত্তে মন্তুযাঃ 
পার্থ! সর্বশ১--এও তোমার লোক শিক্ষার 
অঙ্গ ! 

রাম দাঁদা আমাদের আগমনবার্ভ! পূর্বেই 

অবগত হইয়াছিলেন ; তিনি উত্তর করিলেন, 

কবিরাজ মহাশয়ের মাষ্টার আঁ তাহার 
খুড়তুত তাই ।” 

“কৈ, মাষ্টার এসেছ? ৫ক? আমার 
সামনে দাড়াও” ঠাকুর প্রত্যেক অক্ষর করিভেন। 

১৯৯ 

শেহ-মুধায় সিধিত ককিয়। এই. কথা কয়টি 
বলিলেন। জানিন! স্বর্গে কত সুখ, মুক্তিতে 
কত আনন্দ! শ্রীহ্ীদেবের এই অমিয়-সিঞ্িত- 
বাণী আমার প্রাণে যে আনন্দের ধারা বর্ষণ 
করিতেছিল, আমার এ ক্ষুদ্র লেখনী তাহা 
প্রকাশ করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ । দুর্ভাগ্য আমর! 
--তাঁই আজ এ স্বগাতীভ সুথে বঞ্চিত ! অমি 
আননপ্দোৎফুল-দুগ্ধ-হৃদয়ে সন্পুখে ফাড়াইলাম। 
তিনি আবার সেই দেহপূণ ক$ে আমাদের 
শ/রীবিক এবং পারিবারিক ঘ্লগল জিজ্ঞাদা 
করিয়া আহারাঁদির সংবাদ জানিতে চাহিলেন। 

আমি বলিলাম,--'পথে জলফযোঁগ 
হইয়াছে |” 

ঠকুর একটি ভক্তকে ভাকিয়া বলিলেন-- 
“এদের আহারের বন্দোবস্ত ক'রে দাও, যদি 
এদেন কোন আপত্তি * নাথাকে।” 

ঠাকুর জাঠিতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
করিতেছিলেন ; পুনর্ধার তাঁহার আলোচনায় 
প্রবৃস্ত ভইলেন। অপক্ষভেদে চতুর্ববর্ণের 
দোষ-গুণ-বিষয়ে শাস্ত্রোক্ত বুক্তিগ্রমাণ উদ্ধত 
করিয়া বলিতেছিলেন। হিন্দুর কোন শানে 
কোন বর্ণ সন্বদ্ধেকি কি দেষগুণ বর্ণিত আছে, 
চাঁঠা শ্লোক উদ্ধৃত কবিয়া! অনর্গল বলিতে 
লাগিলেন । মনে হইল ধেন, সমগ্র শান্ত্র-ভাগার 
তাহার সম্মুখে উন্ুক্ত রথিয়াছে--তিনি আবশ্যক 
অনুযায়ী এক একথানি গ্রন্থ হইতে গ্লোকগুলি 
বিয়া যাইতেছেন। এক একটা ক্সোক 
--সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রের নাম /--অধ্যামটি পর্য্যস্ত 
বাদ পড়িতেছে না। স্তক্তগণ এই অদ্ভুত 
শাস্ব-জ্ঞান,। অভাবনীয় স্মতি-শক্তি, অগাধ 

* আনেক তত হীলীদেবের ভোজন না 

হইলে, নিজে ভোজন করিতে অ.পতি 
লেখক। 



৯১২ 

পাণ্ডিষ্যের একত্রে বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া 
স্তম্ভিত হইতে লাগিলেন! বাণি-বন্দিত! এ 
পাণ্ডিত্য তোমাতেই সম্ভব । আর তোমাতে 

অসম্ভবই ঝ|কি? বাহার করুণা-কণ! লাভ 
করিয়া পঙ্গু গিরিলজ্বনে সমর্থ হয়,-মহা মূর্খ 

পঙ্িতশিবোমণি হয়) বহশান্্ হইতে 
বহ-শ্লেক আবৃত্তি করা তাঁহার নিকট অতি 
সমান্ত মাত্র !। 

আর একটী কথ। বগিঞ্চে্নুলিয়! গিয়া ছি। 
সঙ্গী --রঞ্রন বাব যখন ঠাকুর ঘরে প্রবেশ 
করিলেন, তখন দেখিলেন,--পালক্ষোগবি 

বাল-গোপা-মূত্তি বাগক-স্বভীবের 
বশবধা হইয়া স্বীয় পদ-পন্থজ দোঁলাই/তছেন। 
দেখিব। মাত্রই ডিন বিশ্বয়-বিমূঢ হইয়। গেলেন, 

'জ্ীপ্রীনিত্যধন্ম বা! সর্ধ্বধন্মসমন্থয় | 

দেঁধিলেন, আর বাঁলগোপাল মুর্তি নাই--তৎস্থলে 
সংত্র-হুর্যসঙ্কাণ ভ্রীনিভ্য'গোপাল 
পালস্কোপরি পল্ম/সন-সমাসীন ! -* রঞ্ঘন বাবু 
অন্তরে অস্তরে বেশ বুঝিলেন, তাহার চকৃরী 
ঠিক হয়! গিয়াছে । | 

£ কোন ভক্ত আমার নিকট খেদ করিয় 

বপিয়াছিলেন,_"মাষ্টর ! কেমন লোক 
নিয়ে এসেছ? প্রণাম +"র্তে জানে না” 
ভরস| করি ঠিনি এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তীহাঁর 
প্রশ্নের সুত্র লাভ করিবেন । ) 

কথা এাসঙ্গে রাঁত্র দ্বিগ্রহর অতিত হইল) 
ঠাকুর ভক্তগণের বিশ্রামের সময় অবগত হইয়া 
বলিলেন,৮৮এখন বিশ্রাম করা ভাল।” 
ভক্তগণ একে একে প্রণামাস্তর বাহিরে চলিয়! 

স্পপ্রণ।ম করিতে ভুলিয়া গেলেন । পরমুহুর্তেই আ!সলেন। ( জমশঃ ) 
অত্যশ্চর্ধ্য পরিবর্ধন! ঙিনি বিশ্মিত নেত্রে শীউপেন্জ্রনাথ পাল। 

্রভইল্গীস। 

গুরু শ্রীরামানন্দের এক ব্রহ্মচারী শিষ্য 

ছিলেন। বারাঁণপী ধায়ে রাগানন্দ প্রচুর 

সেই সময়ে আশ্রম । ত্রক্ষচাপী উপযুক্ত গুরুর 

উপযুক্ত 4শষ্য। ভ্রীতগবানের সহিত 
অভিন্ন-ভাবে কিরূপে গুরু-সেব। করিতে হয়, 

কিরূপেশপ্সর্বস্থং গুয়বে দগ্চ1ৎ--” এই মন্ত্রের 

সাঁধন কবিতে হয়, তাহ! ব্রহ্মচারী বেশ বুঝিয়! 

ছিলেন। গুরুদেবের আদেশে ব্র্মচারী 
প্রঙ্যর মুষ্ট-ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তদ্বার! 

গুরু-সেব। করিতেন । ত্রহ্মচারীর নিষ্ট। $ 
ত্বক্তি দেখিঘ। সন্ত হইয়। কোন এক ধনী 
তাঁহাকে মুষ্টি ভিক্ষ। ত্যাগ করিয়া তাহার নিকট 
গ্রতাহ এঁসধা লইতে অনুরোধ করেন। 
ব্রহচাঁচী গুরুর আদেশ না থাকায় কিছুতেই 
তাহাতে সন্বত হইলেন না । মনের জানন্দে 

গুরুর আদেশ পালন করিতে লাগিলেন। 
রামানন্দ প্রভু সেই ভিক্ষালক ড্রব্যাদি্বার! 
ইইদেবের ভোগ দিয়া উভয়ে প্রসাদ পান। 
একদিন অতিশয় ঝাড় বৃষ্টির জন্য ব্রহ্মচারী 
ুষ্ট-ভিক্ষা কর! অতিশম অন্থবিধ! দেখিয়, সেই 
ধনীর নিকট হইতে 'সিধ।, লইয়া গুরুদেবের 
নিকট উপস্থিত করিলেন। রামানন্দ প্রভু পূর্ব 
পূর্ব দনের মত এ ভ্রব্যগুলি রন্ধন হইলে পর, 
ইষ্টদেবকে নিবেদন করিতে বসিয় প্রাণের মধ্যে 
কিযেন এক অশান্তি অন্থভব করিতে লাঁগি- 
গ্নে। ইটস হইল ন| /-চিত্রপটে উষ্টদেবের 
্রীমৃর্তির বিকাশ দেখিতে পাইলেন না। কারণ 
বুঝিতে না পারিয়, ব্যাকুল হইয়া শিষ্যকে 

জিজ্ঞাস। করিলেন,--”বৎস, আজ ভিক্ষাদ্রব্য, 
কোথায় পাইয়াছ ?” 



শ্্রীনিত্যধর্্ বা সর্ববধর্্মসমন্য় 

' শিষ্য মস্তক অবনত করিয়া নিজ অপরাধ 
ক্বীকার করিলেন। রামানন্দ কিছু রুষ্ট হইয়। 

কঠিগেন,--"কেন, আমি ও: পুব্বই তোঁমাকে 

কোন “িষসী”র গৃহে স্থুল-ভিক্ষ। করিতে বারণ 
করিয়াছি । 

এবযয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন। 
মলিন মন হইঞ নহে রৃষেের স্মরণ ॥+ 

শ্রীত্রীচৈ ভাঃ। 

 পউদ্দামীন, তা।গী ও সন্যাঃসীর মুই ভিশা 

ব্যতীত আর কিছুতেই অধিকার নাই । ইহা 
ছাড়া আর যাহা যাজ্জঞ। করিবে, তাহাতেই সর্দাস্থ 

নষ্ট হইবে । আমি তোমাকে এ বিষয়ে বিশেষ 
সাবধান করিয়! দিয়াছি, কিন্তু তথাপি তুমি 
আমার কথ! গুন নাই) অতএব আঁমাঁর বাক্য 
অব্হল! করায় তোমার পাপ হইয়ছে এবং 

তাহার ফলে তোমাকে পর জন্মে অঠি নীচ 
কুলে জন্ম লইতে হইবে ।” 
' শক্রহ্চচারী অবনত মন্তকে গুরুদেবের 

অভিশাপ শ্বীকাঁর করিলেন। পি মাত। ষে 
সম্তানকে বিশেষ ভাল বসেন, বিগ্ভালফ়ের 

শিক্ষক যে ছাত্রটীকে অধিক ন্নেহ করেন, 
সর্বদাই তাঁহাকে চক্ষের উপর রাখিতে চান । 
সামান্ত দোষ দেখিতে পাইগেই তৎক্ষণ।ং 
উহ! সংশে।ধন করিয়! পুত্র বা ছাঁত্রটাকে ভাল 
করিবার চেষ্টা করেন। গুরুদেব আজ শিষ্ের 

দৃঙ বিধান করিয়া সেই স্পেহেরই পরিচয় 
দিলেন। আর শিষ্যও জগৎকে শিক্ষা দিলেন 

যে, গুর-ভক্তি' একটী মৌখিক ব্যাপার নহে-- 
আত্মসমর্পণ একটি সামান্ বিধয় নহে। বাহার 
হন্যে দেহ-মন-প্রাণ-আত্ম। সমর্পণ করা হইয়াছে, 
সাহার কার্যে আব।র বিচার ক? অধিকীরই 
বৰ কোথায়? তিনি এ গুলি লইয়া যাহ! ইচ্ছা 
করিস্কে পাঁরেন। লভা বসত শ্ীগুরু, ও 

জীভগবান)-্কপণের মত যতক্ষণ সঞ্চিত অর্থে 
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হস্তক্ষেপ ন! হয়, ততঙ্গণ তাহার ব্যাকুল হইবার 
কোনই করণ থ'কে না। গুন অভিশপে 

্রঙ্ষচাণী এমন কিছুই বুঝলেন ন! যে, তিনি 
গুরু-সেবায় বঞ্চিত হইবেন অথব তাহার 

শ্রীভগবান-স্বৃতি লোপ হইবে । ম্তরাং শ্ুবোধ 
সুখীল সন্তানের গ্তায় নিজের কুকণ্ম গস্ভ 
গুরুদত্ত দণ্ড অবনত মস্তকে স্বীকর কারলেন। 
প্রীভগবন্তুক্তিই ভক্তগণের একমাক্জ ধনঃ 
সেই ধনে বঞ্চত না হইলে ভক্তগণ কোন 

অবস্থাতেই বিচ'লত হন না। তক্তচূড়ামণি 
গ্রহলান শ্রাভগবানের নিকট এই প্রার্থনা 
করয়াছিলেন ৮-পদয়াময় ! প্রাণবল্লভ ! যে 

কোন যোনিতেই জন্ম গ্রহণ করি না কেন,” 
কীট পহ্ঙগ হইঘাই তোদার জগঙে থাঁকি না 
কেন, তাহাতে অসন্থে।ষ নাই; কেবল একটা 
কুপশীর্ববদ কব যেন সকল অবস্থাতেই তোমার 
চরণে অটসন্ঞ্তি থাকে 1৮ 

ব্রঙ্গচাগী অবশিষ্ট ভীবন গুরুসেবায় 
অভিবা'হত কিয় দেহর্গা করিলেন। 

গুরুশীপের জন্য পরজন্মে তাহার এক চম্মকারের 

(মু'্চর) ঘরে জন্ম হইল । গুরু-কপাযর় ও 
গুরু-সেবার ফুল তিনি 'জাতিম্মর” হইয়! 
জন্মিলেন। জন্ম'মাত্র পুর্বজন্মের সমস্ত কথ। 
মনে হইল--হদর়ে শ্রীভগবদ্ুক্তির বিকাশ 
হইল | শ্রীগুরুচরণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন) 
শ্রীগুরুসেৰার বঞ্চিত হইয়াছেন, এই চিন্তায় 
গ্রাণ ব্যাকুল হইয়া! উঠিল। 

শিশু মাঁঠার স্তন-হুপ্ধ পান করে না। 

পিহামাত| কত চেষ্টা! করিলেন কিন্ত কিছুতেই 

শিশু স্তন খার না) কেবল কাঁদিতে লাগিল। 
পু্রের মঙ্গলাকাত্ধী পিতা কর্তব্যানুরোধে, ন্যায়ের 
মর্যযাদঘা রাখিতে অতি প্রিয় পুত্রকেও সময়ে 
সময়ে কঠোর শাস্তি দেন বটে কিন্ত পুপ্রের 

মুখের দিকে তাকাইয়। গণ ফাটিয়া বাঁয়। গুরু 
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রামানন্দ জগতের শিক্ষ্টর জন্ত প্রিয় শিষ্যকে 

কঠোঁর দণ্ড দিয়'ছেন বটে কিন্তু করুণায় গ্রাণ 
ব্যাকুল হুয়া রহিয়'ছে /_ব্রক্মচংবী,ক চক্গের 
অন্তরাঁপ করিতে পারেন নাই। শিশুর পি 

চণ্মকারও মহাপুণ্যবান সন্দেহ নাই, নতুব! 
তাহার গৃহে এমন গুরু ভক্ত-হরিভক্ত পুজ্র জন্ম 
গ্রহণ করিবে কেন? যোগন্রঃ মহাত্মারা যে 

সে ঘরে জন্মগ্রহণ করেন না । 

চণ্মকাঁর শিশুত অবস্থ। দেখিয়া অতিশয় 
ভীত ও বাকুগ হইয়। অনতিদ্ুরে শ্বামীঞজির 
আশ্র“ম. গিয়া কাতরভাবে শিশুটীর অবস্থ। 
জানাইলেন। শুণিব। মাআ রাানন। গ্রভু? 
স্মরণ হইল যে এই শিশুটী তাঁহার প্রিয় শিষ্য 
ব্রহ্মচারী । | 

শিষের গুরুভক্ির সংস্কার দেখিয়। 
স্বামীজির বড়ই কষ্ট হুইল )---ভাঁবিলেন, “তাঁয় 
আমি কি অন্তাঁয় করিয়।তি ! লঘু পাপে গুরু দণ্ড 
[দিয়াছি ; আমার এমন শ্ষ্যের একটা পাপ 

' ক্ষম। কার নাই! কেন আমীর এমন মোহ 

ইইয়।ভিল? আমি কেন এমন কুকর্ম 
করিলাম ?” এই ছুঃখ-চিন্তা করিতে করিতে 
বিহ্বল হুল! পড়িলেন। কিছু পরে ভাব 

সম্বরণ করিয়া, মনের ভাব গোপন করয়া 
চ্মকারকে কহিলেন “তোমার বাড়ী 

কোথায়? তোমার পুত্রের কি হয়ছে? 

চি, আমি দেখিয়া আসি । ভয়কি? কেন 

চিন্ত। নাই। ছেলে ভাল হইয়া যাইবে ।” 
রাষানন্দ গ্রভূর কথা শুনিয়া চর্মকাঁর 

অতিশয় কুতিত হইয়া হাঁত যৌড় করিয়া! কিল 
স্প্সে কি প্রভু! আপনি আমার ঘরে 
যাবেন কি? আমি যে জন্পৃষ্ত চামাঁর।” 

. শ্বামীজি কহিলেন,-প্তাতে দোষ কি? 
পরের উপকার করিলে শ্রীভগবান তুষ্ট হ'ন। 
চুল। আমি তোমার বাড়ী যাইব ।” এই 

শ্রীঞ্ীনিত্যধর্্ ব! সর্বধর্মসমহ্থয় 

বলিয়া রামানন্দ গ্রভু সেই চর্ধাকারের সঙ্গে 
তাহার বাড়ী গিয়। শিশুকে দেখিলেন। গ্রভূকে 
দেখিবামাত্র শিশু,--নব মেঘের দিকে চ'তক 
পাখির মত, হারান ধনের দিকে দরিদ্রের মত, 
--এক দৃষ্টে প্রভুর দিকে চাহিয়া রহিল : নয়ন 
ধারায় বক্ষ ভাঙিয়া যাইতে লাগিল | বুক যেন 

ফাটিয়া যাইতে লাগিল; ভাঁষার অভাবে মনের 
ভ'ব মুখে প্রকাঁশ করিতে পাঁরিল না । স্বামী 
শিশুর ভাঁব দেখিয়া প্রাণে বড়ই কষ্ট পাইলেন! 
শিশুর মাথ'য় হাত দিয়! আশীর্বাদ করিলেন,-_- 
অনেক আশ্বাস দিয়! কহিলেন,-ণভয় কি 

বস! শ্রীভগবান তোমাকে অবশ্য দয় 
করিবেন” এই বলিয়া শিশুর কর্ণে মহ'মন্ত্ 
গদাঁন করিয়া আশ্রমে চলিয়া গেজেন। শ্গ্ি 
স্রস্থ হৃষ্টল। ক্রমে বালাকাঁলাদ অতিক্রম 

করিয়া শিশু পূর্ণ বয়ঙ্ক হঈল। ভক্তি'দবীও 
শুরু পক্ষের *শধরের হ্যায় দিন দিন বর্দিত 

হইয়। সেই ভাক্তেব হৃদয় অধিকার কঝালন। 
ক্তবরঝ চর্্মকীব-কুলে অন্ম গ্রহণ কবিয়।'ছেন 
লতফাঁং জাশীয় বাবসা অবক্ষ্বন করিয়া জীবিকা 
নির্বাহ করিতে লাগিলেন । প্রতাহ ছুই 
জোড় পাগুকা প্রস্তত কারন )- এক জোড়া 

শ্রীতগবানের যে কোন ভক্তকে দাঁন করেন। 
আর এক জোড়া বিক্রয় করিয়া সংসাবযাত্রা 
নির্বাহ করেন। যে কোন ভক্তের জুতা স্য়োর 
ও মেরামত প্রভৃতি করিয়। ছন্নভাবে ভক্তসেবা 
করিতে ল!গিঙগেন। ক্রমে আত্মীয় কুট 
গ্রভৃঠির নিকট হইতে দুরে গিয়া, একটি নির্জন 
স্থানে একখানি কুটীর প্রস্তত করয়া, তথায় 
গোপনে একটী 'শালগ্র।ম” স্থাপন করিয়া সেংা 
করিতে লাগিলেন । লোক সম'জে নাম হইল 
“্রুটদ।স” । আমাদের ঠাকুরের তক্তগুলি 
প্রায় সকলেই "অস্ত ভক্ষ্য ধনুগ্ডণ”, 
ফুইদাসও সে নিয়ম ছাড়! নহে 1-- 



প্রীপ্রীনিত্যধন্্ম বা! সর্ববধর্ণসমন্থয় 

“কষ্টে স্ষ্টে জীবিকা চালায় কোন মতে। 
কোঁন দিন উপবাস হয় না মিলাতে ॥* 

( ভক্তমাল )। 

. তথাপি হরিসেবা ছাঁড়িবার নয়_ঠিক বটে এ 
ব্যাপারটী “তপ্ত ইক্ষু চর্ব্ণ” । 

রুইদাস শ্রীরম-মন্ত্রে দীক্ষিত। তীহার 
ইমূর্তি দয়ার নিধি শ্রীরামচন্ত্র ছল্মুধেশ ধরিয়া, 
একটা স্পর্ণমণি হাতে করিয়া রুইদাসের 
কুটীরে উপস্থিত। প্রি ভক্তকে ডাকিয়। 

বলিলেন,-"হীছে বাপু, তোমার বড় কষ্ট! 
দিনগত্রি পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাঁইতে 
গারনা। তোমার কষ্ট দেখিয়া আমর বড় 

ছুঃখ হইয়াছে । তোমাকে আর কষ্ট পাইতে 
হইবেনা, এইম্পর্ণ মণ লও। যেকোন 
লৌহে ইহা স্পর্শ করাইবে তাহা তংঙ্গণাৎ 

হ্বর্ণ হইবে ।” | 
ভক্তবর জিজ্ঞাস! করিলেন, “আপনি কে?” 

আগন্তক বলিলেন,--“"আমি তে।মারই 
ই্টদেব ।” 

রুইদাঁস হাসিয়া বলিলেন,-'মহাশয়, 
আমাকে বঞ্চন। করিবেন ন।। আপনি যদি 
সত্য সগ্ডাই ম্পর্শমণি আনিয়া থাকেন, তার 
হইলে কি আমি ভূঙ্গিব? আপনি যদি 
আমার ইইদেব হন, তবে আমাকে আপনার 

গনিত্যমু্তি' দেখান দেখি 1” 
. ছল্মাধেশী রুইদঠসের একটা লৌহমত়্ যনে 

সেই মণি স্পর্শ করাইয়া স্বর্ণ করিলেন। ভক্তবর 
ভাহাতেও ভূলিলেন না) বরং শ্হায় হায়” 

করিয়। উঠিলেন ? একটু কুদ্ধ হইয়া! বলিলেন, 
“মহাশয়! আপনি কি ন্যায় 

“রী যন্ত্ুটী আসার জীবনোপাঁয় ; আপনি উঠাঁকে 
নষ্ট করিলেন! আমি ওরপ অর্থ চাই না 
ওর়ুপ অর্থে মানুষের রজোগুণ বৃদ্ধি হইয়া 

তাহার, সর্বনাশ করে । আমি আপনার ও অর্থ 

করিলেন ! 
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চাই না; আপনার ধন আপনি লইয়। খান।* 
ধন্ত রুইবাঁস! ধন্য তৌমার উপেক্ষা! ধন্ত 
তোমার প্রত্যাহার ! যে নিত্যানন্দ-রত্বাকবের 
সন্ধান পাঈয়াছে, প্রেমানন্দ-ম্পর্শঅণি যার 
“লৌহময় দেহকে কাঞ্চন” কারয়'চে, পে কি 
আর তুচ্ছ পার্থিন বত্বেন্ব দিকে দুক্পাত করে? 
স্বয়ং নিত।ানন্দরত্(করও তাহাকে অন্ত রত 

দ্যি। ভূলাইতে পারেন না। রত্ব ৩, দুরের 
কথা, অষ্ট সিছ্ধিও তা”র কাছে তুচ্ছ! 

আগন্ধক বলিলেন১--“সত্য সতআই আমি 
তোমার ইইদেব। তুমি আগে এই মণি লও, 
পরে আমি শ্বরূপ মুর্তি দেখাইব।” ভক্তবর 
ভূ'লবার পাত্র নহেনঃ মনে করিলেন এ 
বুঝ একটী নৃতন পরাক্ষ! ! আমার হা?য় 
মাণকে ভূলাইবার জনতা এ মণি-সমগ্ত। বুঝি 
অবি্ভ'র,ণীর ছলনা! তিপি কিছুতেই সম্মত 
ন| হই»! আগস্থক্ে বিদায় করিল দিলেন। 
কিন্ধু বিদায় করিলে কি হয়? ভক্তপ্রাণ, দয়ার 

নিধি ভক্তের ভতদনা গুনিতেও যে বড় 
ভালবাসেন! তাঁব উপব অংব্ধব দেহযতাঝ 
জন্ত ভক্তের কষ্ট! ঠাকুর গেলন বটে, কিন্তু 
মনটা ভক্তকে দিয়! গেলেন। 

কিছুদিন পরে আবার খেই ছল্মবেশে 

আলিয়া রুইণসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“হাহে! আমি তোমাকে এমন বস্ত দিলাম, 
তখ।পি ভুমি কষ্ট পাইতেছ? কই, পে মাণ 
কই ?” 

রুইদ[স হি] বলিলেন।-ণ্মহাশয ! 
ঠাকুরের কপায় আপনি আমকে ভূগাইতে 
পারিবেন না; আমি সেশ আছি ঃ.কে বন, 

আমার কই? প্র অ'পনার মণি চাপে 

গু'জিয়। রাখিয়াছি। লটম়। যান) এ স্বর্ণও 
আমি চাই না, মণি আমি চাই না) অন 
কাহাকেও দিন ।” 



১১৬ 

ঠফ্ির বলিলেন, বাপু হে, কেন অনর্থক 

কষ্ট পাও? কিছু অর্থসভে'গ কর! আচ্ছা, 
মণি না লও), লইও না? প্রত্যহ তোমার 

শালগ্রাষ ঠাকুরের বিছানার তলে পাঁচটা 
যোহর থাকিবে ভাঞতেই তোমার ঠাকুরের 
সেবা করিও ।” 

এটাও দৈব ছগনা ভাবিয়া ভক্ত বলিলেন, 
স্পপ্ন| মহাশয়! আমার ওসব কিছুই চাই 
না। আপন অন্ত কাহারও কাছে যান। 

আঁমি বেশ আছি, আমার কোন কষ্ট নাই ।» 
ঠাকুর হারিলেন। রুইদাঁসের সম্কল্প দেখিয়| 

প্রস্থান করিলেন । 
পরদন প্রাহঃকালে রুইদান দেখিজেন 

শাগগ্রাম ঠাকুরের শযাঁতলে €টী মোর 

রহিয়াছে । বড়ই বিরক্ত হইয়া মোঁতর করটী 
"দুরে ফেলিয়া দিলেন। অমনি নিলজ্জ ঠ'কুরগী 
আবাঁর সেই ছদ্মবেশে আদিয়া উপস্থিত। 
রুইদাঁসের ছুই হাঁত ধরিয়া. বলিলেন,--ণবৎস ! 
তোমার কষ্টে আমার বড়ই কষ্ট হইয়াছে । 
তুমি কেন ইচ্ছ। করিয়া কষ্ট প|ইতেছ ? স্পর্শ 
মণি না লও, লইও না; কিন্তু তুমি আমাকে 
শপথ করিয়। বল যে, প্রত্যহ উ যে পাটা 
মেন্হর পাইবে, 'তনদদারা শালগ্রম ঠাকুরের 
সেব1! করিবে ।” 

, সাঁধু কহিলেন,--'মহাশয় ! সত্য করিয়া 
বলুন আপনি কে? আমার জন্ত আপনি এত 
ব্যাকুল কেন?” 

ছন্সবেশী ঠাকুর বলিলেন,--প্বৎস ! 
সত্যই আমি হোঁমার উদেব রামচন্দ্র 1৮ 

সত্য 

দ্নেখাইয়া অন্তহিত হইলেন। অপূর্ব" 
অলৌ'কক-ব্র্দকষোোতি, সাধু পার্থিব দেহে 
সহ করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ নিষ্পন্দ 
গ জানশ্ভ্ত হইয়া কাষ্ঠবং স্থির হইয়। রহিলেন:। 

এই 
' বলিয়। ভক্তকে স্থরূপ মুগ্তি নবদুর্বাদলশ্|মরূপ 

শ্রীঞ্রীনিত্যধর্ম ব! সর্ধবধর্শসমন্থয় । 

পরে সংজালাত করিয়া ভূমিতে পড়িয়া 
উচ্চৈস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন; কার 

হইয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন? কত 
শ্রীমুখের আজ্ঞ! অবহেলা করিয়াছেন বলিয়! 
আপনাকে অপরাধী মনে করিয়া কত জঅন্থঠাপ 
করিতে লাগিলেন; ঘোর অবিশ্বাসী বলিয়। 
আপনাকে কত ধিক্কার দিতে লাগিলেন। 

কিছু পরে ভাবতরঙগ শান্ত হইলে, মমে মমে 
স্কির করিলেন, ঠাকুরের দত্ত মোঁহর লইয়! 
সেবার শুঙ্খল! বৃদ্ধি কিবেন। নুদ্দর শ্রীমন্দির, 
নাট মন্দির প্রভৃতি প্রস্তুত হইল; ভে।গরাগের 
বিশেষ: ব্যবস্থা হইল; [নৃত্াগীত মহোঁৎসৰ 
বথাশীত সম্পন্ন হঈতে লাগগ; হর্ভিক্তগণের 
সমাগমে, হৃরিক্থ।লাগে সাধুর আবাসে 
আনন্দের উৎস ছুটিন-_ প্রেমের বন্ত। বহিতে 
লাঁগিল। | 

অতঃপর “কান, নাষে কোন এক রাঁঞজ- 

মহিদী বস্ৃকাল হইতে সদ্গুরুহ অনুসন্ধান 
করিতেছিলেন। বহু চেষ্ট(তেও তাহার ইচ্ছামত 
গুরু লাভ হয় নাই । ভক্ত রুইদাঁসের কথা 
শুনিয়। তিনি এক দিন এই সাঁধুকে দর্শন করিতে, 
আসিলেন। সাঁধুকে দেখিবামাত্র সাধুর চ'ণে 
“বাণী, আত্মবক্রয় করিলেন; স্থির করিলেন, 
তাগার নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। রাঁজ- 
মহিষীর সংবল্প শুনিয়া নৈষ্ঠিক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিত 
ও বাঁণীজির পার্থিব আত্মীয়স্বজন “ই! হই! 
করিয়! উঠ্িলেন। রুইদাঁদ মুচির ছেলে, 
অম্পৃশ্ঠ প্রভৃতি কত যুক্তি দেখান হইল! 
রাঁজমহিষী তাহাদের সমস্ত তর্ক খগুন পূর্বক 
বেশ করিয়। বুঝাইয়। দিলেন, যে “বিদ্যা, . 
জাঁতী-অভিমাঁন প্রভৃতি অবন্কার থাকিতে 
শ্ীভগবান লাভ হয় না। শ্রীভগব*নের ভক্ত 

তিনি 
হায় 

যে কুলেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, 

অতি বিশুদ্বস্পপরম পবিত্র; বাঁছার 



শরীক্রীনিত্যধর্্দ বা সর্ববধপ্মসমন্থয় 

* পতিত পাবনের-বাঁসস্থান, তিনি কখনই অম্পৃশ্থয 
হটতে পায়েন নাঃ হরিভক্ত যে জাতীই হউন, 
তিনি গুরুস্থানীয় ; তিনিই ভুলন পাধন।” 
এইরূপ যুক্তিজালে এ অভ্ক্তগুপিকে নিরন্ত 
করিয়!, বাজম'হ্ষী অগর্ধে রুইদাসকে গুরুত্ব 
ব্রণ কারয়া তাঁহার চরণে আত্মোৎসর্গ 
করিলেন। নগরে মহা হুলুস্থুন পড়িয়া গেল। 

অনস্তর ভক্জমহিম। প্রচার করিবার জন্য 

শ্রীভগবান এক খেলা আরম্ভ করিলেন। 
"্্াজমহিষী এক দিন গুরুদেবকে আপন বাড়ী 
আনিয়! ভে|জন করাইতে ইচ্ছ। ঝুরিলেন। 
নির্দিষ্ট দিনে রুইদাসকে ও সেই সঙ্গে আরও 
কয়েকজন ত্রাঙ্গণকে নিমন্্ণ করিলেন। সকলে 

সমবেত হঈলে রাণীঞ্জি এক পংক্কিতেই সকলের 
স্থান করিলেন; রুইদাঁসও সেই পংক্কিতে 
বসিলেন। ব্রাক্ষণগণ মহাঁবিপদে পড়িলেন ; 
-রাজমহিধীর ভয়ে প্রক্কাশ্তে কিছু বলিতে না 
পাঁরয়া রুইদাসের নিকট হইতে দুরে গিয়া 
বসিলেন। কিস্তকি আশ্চর্য মেখানে যান 
সেইখাঁনেই দেখেন প'শে রুইদাস! আবার 
সরিয়া যান,+-আবার দেখেন প!শে রুইদান ! 

১১৩ 

তোঁজনাস্তে রাণীঙ্দি তাহ গুরুদেষকে 
স্বর্ণ সিংহাসনে ধনাইয়া নিজ হচ্ছে চামর ব্যজম 
করিতে লাগিলেন । বিপ্রগব অবাক হই 
রাঁণীঙ্রির কাণ্ড দেখিতে দোখতে তথ! 
হইতে প্রস্থান করিলেন । রুইদ্বাসের দেহে 
অপূর্ব বিধুরজ্যোঠি প্রকাশ হইল। ব্রাঙ্গণগণ 
স্পষ্ট দেখিগেন, সাধুর স্কন্ধে একটা যজ্ঞোঁপবীত 
রশ্য়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে? 
»সণধন বিষ্ঠা কুল আর মহত্ব যৌধন”---অবিষ্ঠ। 
রাণীর এই পঞ্চ কুমারের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি 
না পাইলে ত নবৈকু৪-গোলকের পথ চনবার 
যো নাই ! স্বয়ং শ্রীভগবান সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেও জীব তীঁহাকে চিনিতে পাবে না। 
স্্ধীর ধন সেই. চেনে! বাজমহ্বী প্রাণ. 
ভরিয়। গুরুসেবা করিলেন এবং জীবনের শেষ 
কয়টা দিন গুরুদেবের সহিত শ্রীভগবানের 
ভজনাঁনন্দে জীবন সার্থক করিয়া পরমাযু শ্ষে 
শিত]ধামে গমন পুর্্ঘক শ্রীগ্ুরুদেবের ৬্নুগ! 
হইয়া শ্রগোবিন্দের নিত্যসেবার় দিধুক্ক 
হইলেন । হে অপুর্ব গুরুভক্ত ব্রহ্মচারা 
সাধুবর ! আর পরম শ্রদ্ধ'মদী রাজমহিষা ! 

অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ক্রাঙ্মণগণ কৃপা করিয়া এ অধমকে তোমাদের চরণধৃলি 
অগত্যা! ভৌজন করিতে বসিলেন এদিকে দানে কৃতার্থকর। শ্রীস্যন/থ বিশ্বাদ। 

মাহি ।” 

ক1দিতে কাদিতে আপিয়াছি আজি - 
সেই 'মনোহর? পুরে ! 

সমাধি ধাহার কু ন!হি হণ, 
তীরি সমাধির দ্বারে! 

হেথা আধেশে বিভোর যে।গেশত। 

সমাধিমগন ছ'য়ে£ ভাঁবাবেশ । 

অথব| হেথায় মাছে অবশেষ র 
| হেখাকার বাছা তাই রে। 

নিত্য যাহা তাই গিয়াছে চপ্য়ি। 
সে অম়তগিদ্ধু-পাঁবে ! 

* প্রীনিগুরুদেবের সর্বংপ্রথম.তিরোভাব-উৎলব 
দিবসে তাহার সমাধি-মন্দির দর্শনে) (লেখক) 



১১৮ প্রপ্রীনিত্যধর্শা বা সর্ববধন্দসমন্বক 

. কেন গ্রবোধ ন। মাঝে হ?য় রে, পৃজিয়া যার হে ভৃষা মহান! 

এ অশ্রু কীপিছে নয়নে ) ধন্য হইব ভবে । 
| রর * বনুবেতে ভূবন মনে হয় মোর সবি সমাপন, হিং 

দুপ্ু-সমধি-শয়নে ! ভরিল ত্বফত সবে! 
ধ ক ক টি 

হেরি শত ভ্রাতা মোর কত সাতে, আোি) চকিতে হর্ষে হইয়া আকুল 
আজি ব্যস্ত সবাই শত কাজে, সম্গুখে হেরি কাহীযে 
মোর হৃদি মাঝে কি যে ব্যথ! বাঁজে হাঁবায়েছি বলে হইয়। বা।কুল 

কহি কা'রে এই শ্রখানে |. খুঁজিতেছিন বাহারে ! 

(আমি) জোড়ি ছু'্টী কর আদি দীড়াউয়ে প্রস্থ হাসি কহিলা,--“মুদ্ধী ওরে, . পে 
শাস্ত অবশ চরণে ! অ।ছি আমি সর! বিশ্বটী ঘিরে, 

প্রকৃতিক্ব শত শোৌভাবর মাঝাযে 
ভোঁজন-আরতি-শঙ্খ-ঘণ্টা খুিয়া পাবি মোয়ে”। 

বা্জিয়া উঠিল যবে, বি ্ঘ নাহিলানিব লাল 

ধুপ-চনান-কুস্ম-নুবাসে দেবতার শুভ ববে! 

রি দিক পুরিল রবে। ভোঁমায়ে খুজি পাঁইনু ঠাকুর, 
করিতে হে প্রছু তোমার সন্ধান, তোমারি লমাধি-দ্বায়ে ! 
আজিকার এই মহা অনুষ্ঠান, শ্রীগনব্ঞ্জন র'য়। 

শত্রীগৌর।দ বিধূর্জমর্তি। 

না হালা জনম্ভান | 

সি ডি পতি 

. আমায় একলা ছেড়ে দিয়ে কোথায় লুকালে আমার শ্বখের সংবাদ লইয়া আসিম়াছেন । 
মা? আমিযে ভয়েসারা হলাম! যেদিকে তুমি বুঝি ইহার মধ্যে বসিয়। অ!ছ। এখনি 

তাকাই সেই দিকেই যে নিবঝাশা! আপন আঁমাঁকে কোলে লইবে । তাই কত সতৃষণ 
ভেবে, ভুড়াইব।র স্থান ভেবে যাঁগকে ধবি, সেই | নয়নে চেয়ে থাকি । ক্রমে এ লোহিত বালশুর্ধয 

যেআমকে পর ভেবে দুর করে দেয়। যেমধ্যাঙ্গ গগনে উপস্থিত; কিন্তু মা তৌমায় 

কোথাও ঠো শ্বখ পাই 51 মা! যখন রজনীর দেখ! তে! পেলাম না? এখন যেবরবি জামার 

অন্ধঃারভেদ করিত] পূর্ববাকাশে লোঠিতবর্ণ প্রতি বড় বাঁগ ক'রে তাকাইতে'ছন, আর বে 
বালহূর্ধ্য দেখ! দেন, তাহ।র শ্রীমুখকান্তি দেখিয়! তপনের পানে ভাকা'তে পরি নাঃ চক্ষু থে 

আন 'ফত আশ। করি। মনে তয় ইনি বুঝি জলেগেগমা! উঁষে ভানু দেখত বেখুতে 



ভ্রীপ্রীনিত্যধর্ম বা সর্ববধর্মসমন্থয় 

পশ্চিম আকাশে গিয়! আবার মধ মৃহ 

হাস্ছেন।. তবে কি মা তোমার দেখা পাব? 
কৈ তাতো নয়, উনি যে আমার ছুরশ। দেখে 
উপহাসের হাসি হেসে লুক'ইলেন | 

তোমার দেখা কোথায় পাব মা? ফুটন্ত 

মল্লিক! ফুলে, কো!কিলের কুঞ্জনে, শশধরের সদা 
হাসিমখ। মুখে, সুন্িগ্ধ সান্ধ্য সমীরণে, 
তোম।কে কত খুঁজিলাম মা! তবু তে দেখ। 

দিলে না। অভ্রভেদী হিমাচল-শিখরে, 

কুল-কুল-ন।ধিণী-নদীপুলিনে, কত পুণ্য তীর্থে, 
তোমার দেখা পাব বলে গিয়।, শেষে যে 
হতাশ হলাম মা! উত্ত'ল-তরঙ্গ-সমাকুল 
অকুল সাগরের পানে কত আকুল প্রাণে চেয়ে 

রইলাম; কেবল তোমার দেখা পাব বলে। 

ম।।! সে অকুলেও তো তুমি আমায় কোলে 
নিলে না! আমি তেষার অবোধ ছেলে; 

ন! বুঝে যদি কোনও অপরাধ ক'রে থাকি, তাই 
বঝলেকি মা! আমাকে ফাকীদিয়ে এমন 
ক'রে লুকিয়ে থাকতে আছে? বেলা গেল 
ঘা! একবার দেখ! দাও। এ দেখ মা! 
পশ্চিম আকাশে ঘোর মেঘ উঠেছে) পৃথিবী 
অন্ধ+1রে ডুবে গেল । মেঘের কি শ্রবণ-ভৈরব 

গর্জন! কি ভয়াবহ অশনিপাত! আর যে 

কিছু দেখতে পাইনা, মা! বুক যে 

চুড়, ছুড়ং করছে? শরীর যে অবশ হচ্ছে, 
গ্রতিপদ্দে ষে প ভেঙ্গে পড় ছে, কার কাছে 
যাব মা? কোথায় দড়াব ম!? মা হ'য়ে ছূর্ববল 
ছেলেকে অমন ক'রে ভয় দেখাচ্ছ কেন মা? 

সম্মুখে নিঝিড় ন। এপ্তন মা! কত 

বাধ ভালুক ড।ক্ছে আজ বুঝি অমার প্রাণ 

যার মা! এ যে একটা আলোক দেখ! যাচ্ছে! 
- সঈয়ামরি ! তুমি কি এ ঘোর বিপর্দে আমাকে 

বাঁচবে মা? এর যে, আলোকে একটী মন্দির 
দেখা যাচ্ছে, ম এইবার বুঝি বাঁচলাম। এবার 

১১৯ 

একটু আশ্রয় পেয়েছি এমন অদ্ভুত মন্দিয় 
তে! কখনও দেখি নাই। পাঁচটা দ্বারকি 
বৃৎ! সকল গুলিই যে উনুক্ত! এই 
প;চটা দ্বার ছাড় আরও কত ছোট ছেট দ্বার 
খেল। আছে, এই মন্দিরে কি তুমি আছ মা? 
ধধেআমার মত তোমার কত ছেপে 
মন্দিরের ভিতর তোষ!য় ডাকছে, মর! 
মরি |! মন্দিরের মধ্যেকি অপরূপ শোভ।! 

ইন্ধন-বিহীন এমন তেজং-পুঞ্জ-অগ্রিতো! কখনও 

দেখি নাই। আলোকে যে বন আলো করেছে, 
মা! বৃহৎ পঞ্চহারের উপর কি লেখ। ম1? 
আহা! অক্ষরগুলি কিস্থুনার ! মা! আমাকে 

ষদ্দ মন্দিরে এনেছ, তবে একবার সকল দিকৃ 
ভাল করে দেখি; যদি ভাগ গুণে তোমার 
সাক্ষাৎ প:ই মা। ভ্বার গুপির উপরে “শক্ত” 
"শৈব” পগাণপত্য, .পসৌর” ও "বৈষ্ণব" 
এই সকল শব লেখা কেন ম|? ম্থ্স্থলে 
এক প্রশস্ত মন্মর প্রস্তর এত গ্রন্থ বক্ষে ধারণ 

করিয়। আছে কেন মা? গ্রন্থগুলির আয়তন 
কি বৃহৎ। অশিশ্রাস্ত শত সহআ্র বংসর অনর্গল 
প1ঠ করিয়াও যেশ্যে কর যায়না মা] কত 
বেদ, দর্শন আগম, নিগম, পুরণ, গীতা, 
কৌরাণ ও বাইবেল প্রভূ ত গ্রন্থ রহিয়াছেন। 
কত মুর, অনুর, কিন্নর, ক্ষ, বক্ষ গন্ধর্ব, 
সিদ্ধ, চারণ, মুনি ও খষি দিবানিশি গ্রন্থগুলি 
পাঠ করিয়। তোমারই মহিমা! কীর্তন 
করিতেছেন। কিন্তম।! কৈ তুমি তো 
এখানেও আমাকে গেখা দিলে না? লকল 
শান্ত্রই যে তোমার মহিম! কীর্তন করিতে করিতে 
শ্রান্ত হইল। মা! তুমি কোথাযর আছ 
একবার আমায় বলে দাও । আমি তোমার 

গুণদোষ বিচার করিতে চা না যা! আমি 
চাই তোমাকে । আমাকে একি ধাঁধায় 
ফেলিলে মা! জামি যে ম'লাম গে! 



১২৩ 

এ মাঁনাধ়ের আঁলোঁকে ফেন পঙ্গের মত পুড়ে 
মরতে এল।ম মা! আমি ষেআধারে তোমাক 
ডেকে অনেক আশায় বুক বেধেছিলাম। 

এখানে এসে আমার যে আরও ভগ হচ্ছ) 

ভরসা যাচ্ছে! ম| গো! দয়া করে এ 
মনির থেকে আমাকে টেনে বাহির কর। 

... যুন্দকে যা'র। রয়েছে, তারা যে আমাকে 
পাঁচ দিকে টেনে মেরে ফেলে মা! আম যে 

জার টানাট!নিতে বীচি না। তোমাকে খুজতে 
: আসে শেষে কি এই হলো! মা! অমি 
তোমার বেদবেদাস্ত দেখতে আমি নাই; 
আমি দেখতে চ'ই কেবল তেম।কে | তাই 
ধলিমা! দয়! করে একবার দেখ। দাও। 
আম'র সঙ্গে এমন বর্ছ কেন মা? সময় সময় 
মনে হয় বুঝি তোমার দেখ! পেলাম । আবার 

তখনই এমনই লুকাও যে মনে আর অ।শা হর 
না! যে তোমার দ্বেখ। পা'ব। 

জগতে অনেক দেখ্লাম। কেহ কেহ 
আম!র দুঃখ দেখে একটু ছুঃখ গ্রক'শ করিল। 
কেহ বা আমাকে কাতর দেখে ঢুটা মিষ্টকথা 

' ধলিল। কিকরি; তাহাদের সঙ্গে একটু! 
সম্বন্ধ পাঙা,লিম। কাহাঁকেও বন্ধু, ক'হাকেও | 

স্ত্রী, কাহাকেও পুত্র ধলিয়া জানিলাম, তাহাদের 

জীতিল্প 

 *শ্প্তন্সিন্ শ্রীতিভ্তৎকার্যদধনথধ ধর্ম? 
মঞ্দুক প্রাচীন অধবাখষগণ, অতি সুষ্ষ 

বিশ্লফ। গ্ণীলীছার। মনস্তত্বের দুরহ সংস্ত।- 
'ন্চিয়ের সরল ম্বমীমাংসা! করিয়। গিযাছেন। 
:সেরীস নুমীম।ংসা জগতের আর কুত্রাঁপি 
ভূ গাচরীতৃত হয় না। কাঁধ্য-কারণ-সন্দ্ধ- 
ঘোঁগে শাহীয়ী। অন্তর্জগতের প্রত্যেক ভাষের-- 

শপ পপ পাশ 

রী্রীনিত্যধশ্ী বা সরস 

সঙ্গে একটু মাখ। মাখিও করিলাম, মন একটা 
টব তো ছুটা নয়। তাইমা! মনের বার্জে 
খরচে তোমাকেও ভুলিলাম। এ'ল'ভুলোদে 
পড়ে আমি পাঁচ জনের মধ্যে একজন হঃলাম। 

| কিছু কাল কাটালামও ভাল; কিন্ত মা! কাল 
তো৷ আমার হ'ত ধরা নয় । 

“কাল কর্ছে হদ্য়ে বাস, বাড়ছে যেন 

শ!লের কৌড়া।” শরীরে ক্রমে জর! বার্ধক্য 
দেখা দিল'। জঠরানল মন্দীভূত হইল। 

| পরপাকশশক্তির ভাপ হইল) দেহের আর 
তাদুশ বল নাই, অথ উপার্জনের আর 
ক্ষমতা নাই। এখন বুড়ো হ'লাম। 
যাঁদের আগন ভেবে কত সাধের সম্বন্ধ 
পাঁতাইয়ছি, তাহারা এখন ফিবে তাকায় না। 
কত দুর্দাকা বলে সময় সময় বলে, “বুড়ো” 
মলে বাঁচি, আঁর কতকাল ভোগাবে? এই তে। 
ম! সংসার !' আগে চিনিতে পারি নাই?) এখন 
চিনছি। ছুই দিন বেঁচে থাকিলে আরও 
চনিব। তাই বলি মা! আমাকে এমন 

দুর্দিপাঁকে ফেলে আগ কত দুঃখ দিবে? 
( ক্রমশঃ ) 

ভক্ত-কৃপ-ভিক্ষু 
ভ্ীজ্থিনী কুমার বন্ু। 

জন্ম 

গ্রতি অবস্থারই জন্ত-জনকত্ব হুধ্যবস্থ'পিত 
রুরিয়। বাঁখিয়'ছেন। শ্গসহ সাহিত্যাদগণকীব 
ভাঁব'কেই নির্বিকার চিত্ের প্রথম বিক্রিয়া, 
বলিয়া নিশি করিয়াছেন। ভাক 
মনোভাড়িতেয় প্রথম স্পদন-্-ভাবই আদি 
ছন্দ । বেদাস্তের বিশাল উঃদে ভাবের মূল কারণ 
অন্বেষণ করিতে গিয়া আমর! গরা-পন্থস্তী- 



জীপ্রীনিত্যধন্ম বা সর্ববধর্মসমন্থয় । 

দধ্যম-বৈখনী চতুর্বিধ ভাবময়ী মূর্তি দর্শন 
করি।--সে. মূর্দি-- “ব্রহ্ম চৈতন্য-মীড়ে”-। 
ম'ধুর্যের দিকে ত “ভাব'ই সর্বন্ব-_ 
যে ধস ভোমারে দিব সেই ধন তুমি” 

“ভাব” ঘনীভূত হইলে “প্রেম, প্রেমের 
নির্যাস 'শ্রীতি' |  গ্রীভি-গ্রফুল্ল প্রেমময় 
রসিবেন্দ্র চুড়।মণি নিত্য গৌর-কৃষ্চ ব্যতীত 
'ভীতি'র জনক দ্বিতীয় আর কে হইতে পানে? 

এবং সেই প্রীতির দেবতার নিফাম “সবাই 

প্রীতির 'জন্ঠ'- কার্ট । এই স্বো শৌদ্রদান্ত 
নহে। কিন্তু সি এব সমস্তাৎ প্রত্যক্ষ 

দর্শন করিয়। সেই প্রাণপ্রতিমার প্রীতির জন্ 
আত্মবলিদ!ন ম!ত্র । ত্রঙ্গণ্যের চরম পরিণতি ও 

পরাঁকাষ্ঠ|। শুড্রের জন্ত নহে, তৈহ্ের জন্য নহে, 
ক্ষত্রিয়ের জন্য গু নহে, এক মহান ব্রক্ষণ্য-বির!টের 

জন্য বম্ম করিতে হইবে । একদল ব্রঙ্গণ চাই । 

ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিতে আত্মাভতির ধহাহোম 
প্রয়োজন । ত্ঙ্গণ্যের নৈক্ষদ্ম্যলাভ করিতে 

কর্ধের যাহ! কিছু প্রয়োজন, _উহার স্বতন্ত্র ও 
স্বাধীন প্রয়োজনীয়ত! নই । ত্রঙ্গণ্যে। অততযুচ্চ 
আদর্শে পৌছিতে ল পারিয়া বাহানা ভষ্ট হইয়। 
অধঃপতিত হইবেন তীহার|ই শ্রেইতম ক্ষত্রীয়াদি 
হইবেন ! 

বশিষ্টের গ্রততিদ্বন্্ী বিশ্বামিত্র এবং ভষ্ট- 
ব্র্মণ্য দ্রোণ।চার্যয ক্ষত্রিয়ের গুরু । অপরাপর 

বর্ণ সম্বন্ধেও সেই কথা । ত্রহ্ষণের জন্তাই 
হউক কি ক্ষত্রিয়াদির জন্যই হউক, বন্শ ত 

করিঞেই হইবে। যঙ্ই কেন বির্ক্তি 
গ্রকাশ কর না, যতই কেন বৈরাগ্য 

প্রদর্শন কর ন| কশ্দত কৰিতেই হইবে৷ 

তোঁশার বৈরাগ্য মর্কটবৈকাগ্য মাআ। নর- 
নংরারণ-কৃষ্ণসথা অঞ্জুনকেও এই ক্ষুদ্র-হদয়- 
দৌর্বল্য ত্যাগ করিয়া ঘোর কর্দে 
নিযুক হইতে হইয়াছিল । তুমি আমি কোন 

টে, 

১২১ 

ছার! আর আত্মু-গ্রবঞ্চনা করিওন1।-. 
“ক্লৈব্যং মান্মগম”--তুমি যে পৃথার অস্তান। 
জননীর কথ, জননীর বাথা, জননীর হুরদশ! 
সব কি তুলিয়! গেলে 1--৭উত্ধিষ্ঠত জাগ্রত 
প্রাপ্য বর!ন্িবে।ধত”স্*উঠ, মোহনিদ্রার কাল- 

শয্য। ত্যাগ কর, নিত্যরূপী পরম।ত্বগুরুকে লাভ 
কহিয়া প্রবুদ্ধ হওস-ক্রিয়ার পর অবস্থায় 
নিত্যস্থিতি লাভ কর। এই শাস্তি-পদবী না 

ভজিয়। ক্ষুদ্র স্বার্থ কুটিগতার কোন্ কুহকে, 
কোন্ মোহের ছলনায় আপনার পায়ে আপনি 
কুঠারাধাত করিতেছ? "অসস্ভ]বনা” ও 

বিপরিত ভান! ত্য'গ কর, তোমার বল্যাণ 

হইবে । তুমি বুঝিতেছ না৷ 'ভূতানুকম্পা'র 
ভাঁগবতী বথ্যা পরিত্যাগ করিয়া কুটিল কুপথ 
ধরিয়। দুরে সবিয্।। পড়িতেছে। তুমি বুঝতেছ 
ন। অতি সাবিকত!র ভাঁনে, ঘের তামমিকতার 
আশ্রয় লইতেছ। বুঝিত্ছে না কম্ম উপেক্ষা 

করা কর্মমত্যাগ নহে । বুঝিতেছ ন। কাপুরুষ 

তিডিঙ্না নহে। ভরতে তোমার জন্ম; 

হে ভাবত! তিতিক্ষ1! জভ্য!স করঃ কিন্ত মনে 

রাখিও তিতিক্ষা। বীরত্বের কাধ্য,_-পুরুষত- 
বিবর্জিত ক্লীবের হৃদয়ে তাহার ছায়া পর্য্য্ত 
প্রতিফলিত হইতে পারে না। ত্যাগের কথা 
কি বলিতেছ ? কাম্য বর্ম ত্যাগ করিলেই কি 

ত্য।/গের পরাকাষ্ঠ। হইল? যাবৎ সর্বকর্খের 
ফল ত্যাগ করিতে না পারিতেছ তাবৎ 
তোমার ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ।-সভাৰৎ 
তুমি ব্রার্গীন্থিতি লাভের যোগ্য হইতে পার 
নাই। : কুষ্ণসখা শক্রননান অঞ্জুনও 
«নন যোতসেবলিয়া কর্মনেমীর নিদারুণ 

নিশ্পেষণ হইতে পবিভ্রণ পাইতে চেষ্টা কছিয়। 
ছিলেন, কিন্তু বর্মারস্ত ব্যতীত তিনিও কর্তা 
লভ করতে পারেন নাঈ)--তবে ভোঁষার 
আমার সে নিক্ষল আত্-প্রবঞ্চনার ধোঁর 



৯২২ 

তাদসিক গভিনয়ের  পৌন$পুনিক তায় কি 
হইবে? তোমার শত অনিচ্ছা সত্ব ঘোরা 

প্রকৃতি তোমাকে কন্মে নিয়োজিত করিবে । 

দুরস্ত কর্মচগ্ডাল তোমাকে নিত্য নিষ্ঠুর কর্ে 
নিযুক্ত করিবে । কর না করিয়াত তুমি 

এড়াইতে পড়িবে না---প্রকৃতির সহিত যুঝিয়! 
উঠিতে ত পারিবে না, অধিকন্তু কতকগুলি অকর্ম 
করিবে। অকন্মদ্ব।র এমন কতকগুলি অভিনব 

বর্দের স্যি করিবে, যাহাতে তোমাকে বন্ধন 

হইতে বন্ধনের বিষম নিগড়ে চিরকালের জন্ত 
আবদ্ধ করিয়া বাথিবে। তাঁই বলি, অথ'যু 
ইঞ্জিয়ারম হইয়া আর কাঁমাচারের প্রশ্রয় 
দিও না, শীন্ত্রবিধি উল্লজ্বন করিয়। 
'আপাপন্থী' হইতে যাইও না। সদগুরুর 
নিত্য।চুশাসন শিরোধাধ্য করিয়। কর্দদ্বার। 
নৈষর্দ লাভ করিতে দৃঢ়প্রব্ত ও বদ্ধপরিকর 
হওড। নতুবা তোমার এই বিড়ম্িত অর্থশূন্ 
জীবন ধারণ অপেক্ষ। মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। 

তুমি নৈষঘন্দ্যজনিত প্রসন্নতা লাভ করিতে 
চাঁহিতেছ, অথচ কর্ম্ারস্ত হইতে সযত্বে দুরে 
থাকিতে ঢেষ্। কৰিতেছ, ভাবিয়া দেখ দেখি 
ইহ! তোমার কিরূপ বাঁতুলতা ! বাঁতুল! কিং 
ন।স্তি তব নিয়ন্তা? বমল তুলিতে যাহার সাঁধ, 
কণ্টকে ভীতি থাকিলে তাহার চলিবে কেন? 
মণিতে যাহার প্রয়োজন, ফণীর ভয় তাঁহার 
থাক] নিতাস্তই যুক্তিবিগান্থত। যোগপদবীতে 
আরোহন করিতে যাহার সাধ, বর্ম” তাহাকে 
করিতেই হইবে । “ক”ই যোৌগের “কারণ” 
জনক । “আক্রুক্ষমুনেষধোগ “কন্ম” কারণ' 
মুচ্যতে”স্কাধ্য-কারণে নিত্য সন্বপ্ধ। নিত্যে 
যাহার অনিত্য ধারণ হয়, অহুর্য্যনামা অন্ধতমঃ 
নরক তাহার জন্ত নিত্য-নির্ধাবিত রহিয়াছে। 

'শ্পরঙ্গভূতঃ প্রসাআা মন্ভক্তিং লভতে 

প্রীশ্রীনিত্যধন্ম বা সর্ধরধর্মসমন্থয় | 

পরাঁম্৮--সাধনার ইহাই ক্রম, জাধন।র ইহাই 
প্রণালী ! প্রণ।লী ধরিয়। যাও, নিত্য কষ্খের 
পাশ্বাস-প্রোৎস।হিনী বাণী শুনিতে পাঈবে,-ণযে 
যথা মাং প্রপদ্ধস্তে তাং স্তথেব ভঙ্জা ম্যহম্--” 
নৈষ্ষশ্য চাও, কর্ম কর। গ্রারৰ ক্ষয় করিতে 

চও, আপনাতে আপনি থাকিয়। বম্ম করিয়া 
যাঁও; ব্রশ্ীস্থিতি চাও, কর্ম করু। ভবনের 
চরম পরিণতি--প্রেমাপুমর্থে।” মহ ন্" প্রেমে 

অভিরূচি থাকে, কন্দধ কর । প্রেমের পরিপক 
ফল জ্লৌতিব প্রতি প্রীতি থাকে, বন্ধ কর। 
কন্ম-ব্যতীত যোগক্ষেমরূপ পরম নিশ্চিত শ্রেয়ঃ 

লাভের অন্ত গ্ররুষ্ট পন্থা! আর নাই। 'কণ্মত 
করিতেই হইবে, তবে যেন তেন প্রকাঁরেণ, 

করিলেত চলিবে না । শান্্রবিধি অনুসারে 
আগুবাঁক্যসন্মত ইষ্টগোষ্টিমতান্ুযায়ী স্ুকৌশল 
কশ্দ করিতে হইবে। স্ুকৌশল কম্মই 
“যোগ? । বিস্ত বাসনার জেশ থাকিতে ভঃ 
স্তকৌশল বর হইবে না। বন্ধে সম্পূর্ণ নিম 
হইতে হইবে । কর্ম আবার নিফম কিরূপে 
হয়? কর্মের মূলে ভগবত্প্রীতি ভিন্ন অন্ত 
কাঁমন। না থাকিলে কর্মের জন্য-জনকত্ব সম্বন্ধ 
ঘুচিয়। যায় । জন্ত*জনকত্ব সম্বন্ধের জভাবে 
কর্মের জন্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়। কাঁমনামাত্র 

শৃন্যতাঁই নিফাঁমতা নহে। আত্েক্ডিয়-গ্রীতি- 
ইচ্ছা-বাঁহত্যই নিক্ষামত। । এনিফাঁম  হওয়। 
অর্থ প্রেম-পিচ্ছল প্রীতির দেবতার 
এলীত্তিল্প জন্য হওয়া। শাস্তিমস্ত্রেরঃবৈদিক 
খ'ষর ভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয়-_ 

--গ্রীতি প্রীতি-গ্রীতয়ে ভূয়াৎ,-- 
ম! ভূয়াদাত্ম প্রীতয়ে। 
প্রীতি তুক্তি গ্রীতি মুক্তি 

 তন্বো প্রীতি প্রচোদয়াৎ ॥৮ 
গ্রকাঁশক শ্রীসবোজ গোপাল অধিকারী । 
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ভগক্বানেক্স ভজন্ম 

(৩য় সংখ্যায় প্রকাঁশিতের পর |) 
সে তাহাতে মঞিয়। কি ম্থ অনুভব করে, 

তাঁহ শ্রীচৈতন্ত-চরিতামুতে লিখিত আছে, 

যথ! £--- 

*এই প্রেম-মাম্বাদন, তগ্তইক্ষু চর্বণ, 
মুখ জলে, না যাঁয় ত্যজন। 

এই প্রেম যাঁর মনে, ওর বিক্রম সেই জানে, 
বিষ।মৃতে একআ মিলন ॥ 

বাহিবে বিষের জ'ল।, অগ্ঠবে আনন্দথেল।, 
কৃষ্ণ-৫প্রমের অমৃত চরিত ।” 

আর এখানে জনৈক ভক্ত গ্রীনীথরচিত 

একটী গান সংযেজিত কর্লাম৮-- 

"আরকি আমার দে দিন গে। হবে ন|। 

হৃদয়ের জালা কভু কি গো যাবেনা ॥ 

কতদিন বসি বসি, ডাকিতেছি দিব! নিশি, 
আসিয়। কি মোরে দেখ! তুমি দিবে না ॥ 

হৃদয়-দুয়ার খু.ল, ডাকিতেছি এম বলে, 

শূন্ত আদনে নাথ! আমি কেন ব'ন ন|॥ 
কতই যে আঁশা ক'রে, আছি আমি ধৈর্য ধরে, 
নয়নে সে ছবি আর দেখিতে কি পা না॥ 

অধম পাণ্ডকী বলে, অ'ছ বুঝি গ্রভূ ভুলে, 
ভাই আমি হৃদি-মাঝে পাই এত যাতন।॥ 
তুমি যে দরাল গ্রতৃ, ভুল্তে কি পার বু, 
যদি নাথ! ভূলে যেতে ৬জীবন রত না । 

প্রীনাথ বলিছে এবে, যত দিন প্রাণ রবে, 

জীবন-সন্বন! যেন হদি ছেড়ে থেক না ॥” 

যখন তাহার নাম, তাঁহার গুণ, তাহার 
শ্রীসাদপন্ধ, তাহার লীলা ইত্যাদি স্মরণ করিয়। 

নববিদ। ভক্তি যান কর্নার জন্য ভগপদুক্তের 

মন্ততা উপস্থিত হয় এবং ভগবং-প্রণ্ডির 
বলবতী আকাঁজ্কার বশবর্তী হইয়া তাহাকে 
দর্শন ও মানস' জগতে প্রবেশ করিম 
আংশিকরূপেও নিত্যলীলায় প্রবেশ করিবাঁর 
জন্য সে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে থাঁকে। 
তখন বাহির ভইতে হনে হয়, তাহার খুব জালা 
অন্থভূত হইতেছে, কিন্ত আত্যস্তরিক যে স্থুখ 
অনুভূত হয় তাহা এমন কাহারও সাধ্য নয় যে 

মুখে বিবরিয়! বলিতে পারে ! 
নারদ-স্্জ বলে৯,- 

“অপির্ববচনীয়ং প্রেমন্বর'পম্।” 

ভগবন্তক্ত, শ্রমান্মদনমোনের মনমোহিনী 
অখিল-আনন্দযুক্ত। মহাজাবস্বরূপিনী পূর্ণতম। 
শুদ্ধপ্রমন্বরূপিনী ভক্তচকোরের শীতল- 

পূর্ণ-প্রেম-নুধা-প্রদাঁয়িনী শ্রমতি ঝাসেশ্বরী 
র'ধারাণীকে অখিল-আনন্দ-যুক্ত রুসবিলাস শুদ্ধ 
ব্রজেন্্রনন্দন মদনমোহনের বামে রাখিয়া 
এঁ যুগল-চরণ হৃদ-পন্মে দাড় করাইয়া--এ 
সর্বাচিতাকর্ষক অখিল-আননযুক্ত শুদ্ধপ্রেমময় ও 
গ্রেমমম়ীর রূপযুমল দর্শন, স্পর্ণন ও দেব। 
ইত্য'দি করিতে করিতে আহার হইয়া এই 
পার্থিব জগছের অস্তিত্ব ভূলিয়! যাঁয়,-- 

নিজকেও হাঁরাইয়। ফেলে । আহা মরি 
মরি 1 সে ভাগ্য একবার কাহারও উদর হইলে, 
আর কি সে পার্থিব জগতে থাকিতে ইচ্ছ। করে! 
(স এই জগতে কাছে মু হয়। আহা মরি 
মরি! এ যুগলরূণ একবার হৃগয়কুটীরে প্রবেশ 
করিলে প্রেমক যে সুখ অনুভব করে 
একক!গে সহল বদন প্রাথু হয় তথাপিও সে 
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ূখ বর্ণনা করিয়া তাঁহার , আশ! মিটে না। 
তখন, বিধি তাহাকে মাত্র ছুইটী চক্ষু দিলেন 
কেন, ইহ! মনে করিয়! দে খেদঘুক্ত হয়। ছুই 
চক্ষুতে এ যুগলরূপম'ধুরী দর্শন করিয়া আশ। 
মিটিতেছে ন1-ঘদি অসংখ্য চক্ষু বিদি দয় 
করিয়া দিতেন, তবে কি হইত বল। যায় না। 

বোধ হয়, তাহা হইলেও 'দর্শন করিম আশা 

মিটিত না। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের গোঁচর হইলেও এ 
সুগলরূপমাধুপীর এমনই মঠিমা, এমনই 

_আকাঙ্খ। বৃদ্ধি করা গুণ যে আশ! না মিটিয়া 
কেবলই বাঁড়িয়! যায়; তাই রসিক ভক্ত 
রামানন্দ রায়; গাহিয়াছেন,-- 

“অনুদিন ধঢ়ল অবধি না গেল” | 

রসিকভভ্ত বিন্বম্গল ঠাকুর এ থুগলরূপ 
দর্শন করিয়! সমস্তই মধুর এই কথ! ব'লঘাছেন, 

-আঁর কিছু বলিতে পারেন নাই । 
. বিহ্মমঙ্গল ঠাকুরের বর্ণনা মনে হওয়ায় 
আমার এই ক্ষুদ্র জদয়ের একটা নিভ়ত চিন্তা 
জাগিয়। উঠিল, তাহ! এখানে না] বলিয়া থাকিতে 

পরিলাঁম না । পাঠক মছে'দয়গণ,. আমাকে 

মাঞ্জনা! কারবেন। ঘেমণ, কোন পার্থ 

প্রেমিকযুগল অন্ুক্ষণ প্রীতি লইয়া এই 
সংসারে আননের সহিত দিন যাঁপন করিতেছে, 
ভগ্যবজে ধদি উহাদিগের মধ্যে প্রেমিক ব। 

প্রেমমকার শ্রীভগবাঁনের যুগল-গ্রেম-নধা-বর্ণনার 
মধ্যে বিচ্ছেদ কাহিনী কর্ণগোঁচর হয়, অমনিই 
প্রাণ গলিতে আরম্ভ করেস্সেই গ্র।ণগলা 

ভাবের আনন্দ অনুভব করণ অবস্থায়, সেই 
ভ|বপূর্ণ কাহিনী জ্জানিবার জন্য ইচ্ছা যতই 
ঝলবতী হয়, শ্রীভগবান তাহাদের হৃদয়ে ততই 
গ্রেমনুধ। বর্ষণ করিয় হদ্ অধিকার করিয়! 

ফেলেন । এই জন্ত ভগবদ্িচ্ছেদ্বকাহিনী ভক্ত- 
প্রেমিকের শ্রাণের জিনিষ। গুরুকূপা লাভ 

শ্রীত্ীনিত্যধর্শম ব৷ সর্ববধর্মসমন্থয় 

হইলে, গুরুপদে মতি পূর্ণমাত্রায়যোছিত হইলে, 

গুরুকেই সর্বস্ব জন হইলে, শ্রীগুরু দয়! করিয়া 
জীবের হৃদয়ে অজম্ত্ প্রেম ও ভক্তিমধা ঢালিফ 

শিয়া তিনিই তাঁহার অভীষ্ট দেধরূপে হাদয়ে 
উদয় হন। এইরূপে তিনি জীবকেন অনন্ত 
সুর দেশে লইয়া যাঁন। বাইবেলের মতে 
0০ 15 1০৮০, তাঁহার প্রেমে এই ত্রিজগত 

উদ্ভালিত। ম'নব ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই তত্ব 

জানতে বা বুঝিতে পারে না বণ্ি।' সেই 
প্রেমময়ের প্রেমনুধ। উপভোগ করিতে 

পারে লা। , 

মহ!পুরুষেরা বাল থাকেন, ভক্তিদ্বার! 
জীন ভগবানকে নান! ভাঁবে উপভোগ করিয়। 
থাকে । কেহ শাস্তভাবে, কেহ দ্য ভাবে, 

কেহ সথা ভাবে, কেহ বাঁৎসল্য ভালে, কেহ 
মধুর ভাঁবে ভর্জন| করে। তিনি সমস্ত ভাবেরই 
গোচর--সমস্ত ভাবেই তাহাকে লাভ হয়-_ 
তিনি জীবের অন্তরে বাহিরে জীবের গোচর 
তই আনন দান করেন ও তাহার শ্রীপদে 
বণিস্ব। রাখেন । ভক্ত ভগবানের গ্রাপ, ভক্তের 
হাদরে সদ। ভগবানের বাঁলস্থান। তাই শাস্স 
বলেন, 

স!ধবে হদয়ং মহং সাধুন!ং হ্বায়ততরহম্। 
মদন্তন্তে ন জানন্ঠি নাহং তেভ্য মনাগপি” ॥ 

ভাগবত, ৯,৪১৬৮ । 

কত তাহার দস, ভক্তের তিনি আশ্রয়, 
ভক্ত তাহার ভ্র'ত। সধা, তিনি ভক্তের ভাতা 
সথা, ভক্ত তাহার পিন্ত মাতা, তিনি ভক্জের 
পিতা মাতা ও তীঁহাঁর অতিশয় মধুর প্রিয়জন। 
তিনি ভক্তপ্রেমিকের প্রাণের প্রাণ, তাই ভক্ত 
তাহাকে কোন অবস্থায় ছাঁড়ি॥ খাঁকিতে 
পারে ন। 

শ্ীমুনুদ জ।ল গুপ্ত। 
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বেক্সাগা 

পবর[গ”-শব “ফ। প্রত্যয় করিয়। “বৈরাগ্য? 

শব হইয়াছে । অথথ অনিত্য বিষয়ে সম্যক 
প্রকারে বীতরাগ বা গুদান্তই বৈরাগ্য। 
যোগাচার্যয শ্রীত্রীমদবধৃত জনানন্দ দেব 
মহারাজের মতে,-সহসাব ও 
তুসম্বহ্বীক্স নি-স্্র সকলেন্র 
প্রত্তি অন্ন নামই 
বৈল্লাগ্যগ় সংসাল্সে বীতি- 
লাগ ও স্পাই বাপি? অর্ধ 
বাসলনান্ল নিহ্বক্িন্ল নাম্মই 
তবলাগি7 1৮ পর্বধর্ম নির্ণয় সার । ) 

"সংসারের বিপরীত পরম বৈহানা। 

সে বৈরাগ্যে রত যিনি তীহার পৌভাগ্য ॥৮ ! 
: তবে কোন ব্যক্তি বহুবিধ ক্লেশ স্বীকার করিয়] (নি্যগীতি |) 

বিশিষ্টে অর্থাৎ ভগবানে রাগ অর্থাৎ 
অন্তরাগও নৈষ্ম্ব গোম্বামীগণ কর্তৃক বৈরাগ্য 
শব্দ ব|চা হইয়াছে । যিনি শ্রীগুরুক পায় ভগবত 
প্রাপ্তি এবং 'তত্সম্ভোগাদিকে নিত্য-সুখ- 

শান্তির হেতু «বং অনিত্য বিদয়দিকে নিরানন্ন 
এবং মহাহুঃখের কারণ বোধে ততগ্রতি বীতম্পৃহ 
হইয়(ছেন, তিনিই গ্রকৃত বৈরাগ্য পথের পথিক্ষ । 
আঁশুনুখান্বেষণই জীব-প্রকৃতি । তাই হঠভাগ্য 
জীব ঠিহাঁহিত বিচ'র রহিত হইয়! অন্ধের ভ্াঁয় 
অনিত্য স্ুখর আশা আপাত মধু! বিষম 

বিষম-বিষ পানের অন্ত উন্মাদের ভ্তায় ধ'িত 
হইয়। থাকে । এক মুহুর্তের জন্যও ভাবিয়। 
দেখে না যে, এ দ!রুণ মেহুময় বিষয় তাহার 
ংষের এবং অনন্ত-ছুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত 

করিবার কারণ । ভগবান খষভদ্বেব, শুকদ্েব, 

বুদ্ধদেব ও শ্রীমস্ছস্করাঁচার্যয প্রভৃতি শ্রীগব!নের 
অব্তারগণ ও রূপ-সনতন, রঘুনাথপস গোম্বমী 

প্রভৃতি ভক্তগণ এবং যিশুৃঃট, টম(স্ এ কেস্পি, 
সআট বায়োজিন গ্রভৃতি মঙাত্ব'গণের জীবনী 
পর্যালোচনা করিমা দেখিলে স্পষ্টই দেখা 
যায় যে অনিষ্য বিষয়ে বীতরাগ বা বৈরাগ্যই 
শিত্যানন্দ এবং পরমাশান্তির কারণ । দি 

সংদরই সুখ এবং আনন্দের ক্ষেত্র হইত, তবে 
এ সফল মহায্মাগণ অতুল পরশ, পিতা, মাতা, 
নুন্দরী যুবতী স্ত্রী, পুত্রদি ত্যাগ করিয়! 
প্রাণারম শ্রীভগবানের উদ্দেশে চীরবাঁস মাত্র 
সম্বল করিয়! গিরিগুহা, বন-উপবন পর্য্যটন 
করতঃ কাঙ্গালবেশে কিঞ্ন্মত্র ভিক্ষালন্ধ বস্ত 
দঘ্বার। জীবিক! নির্বাহ করিতেন না। এই 

মায়াময় সংসারে যদি নিতা-নুখশাস্তি থাঁকিত, 

শ্রীভগবানকে কামনা করিত ? তবে কে, পিতা 
মাতা জাঁয়৷ প্রভৃতির শ্নেহালিঙ্গন তুচ্ছ করিয়া 
তছুদ্দেশে সর্বত্যাগী হইয়া ছুঃখকে পরমন্তুখ 
বলিয়া! সাদরে আঁগিঙগন করিত? আাংসারিক 
নুখ যে অন্ুখের উপর নুখে॥ গিল্টী মাত্র, 
নিবাঁনন্দের উপর আঁননের রং ধরাঁন মাত্র, 
ইহা কোন্ বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তি অন্বীকাঁর 
করিবেন? যড়দ্র্নের মতেই সংসার দুঃখের 
আবাসস্থল। এখানে বতটুকু সুখ আছে, 

তাহাঁও হুঃখের পূর্বরূপ মাত্র। 
পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুন্র প্রভৃতি আস্মীয়গণের 

স্নেহ কখনও নিংস্বার্থ হইতে পারে না; জীব 

নিঃস্বার্থ হইতেই পরে না, এজন তাহাদের 
সে শ্নেহে নি মুখশাস্তির আশা নিহিত 
থকে ৷ জৈর হম্বন্ধের কারণ এই জড় দেহ। 
সুঙর!ং দেহ-ন।শেই সে সম্বক্ষের নাশ শ্চইয়। 
থাকে । দৈহিক সন্বদ্ধ মামিক্ক সুতরাং তাঁহা 
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সংসার পাঁশের কাঁরণতএ এই সংসর-পাছ- 
শালায় কত জীব স্ব স্ব গ্রাক্তন্-কশ্মবশে 
মিলিত হইতেছে. আবার কন্ম শেষে নিজ নিজ 
কর্মফল লইয়া গন্তব্যস্থানাভিমুখে যাত্র! 
করিতেছে ; কেহ কাহারও অপেক্ষ। রাখিতেছে 
না। কোন মহ! জৈব সম্বন্ধ এবং বিষয়ের 

স্বরূপ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করিয়।ছেন 
"কো বা কণ্ঠ ভবেদ্বন্ধুঃ 

সর্ব শ্বাথং সমীহতে | 

নিরুপাধিঃ সুন্থন্সিতাং 
হরের্ামৈব কেবঙ্সম্ ॥ 

সম্পলু স্বজন সর্ব 
বিপৎন্তু বিমুখঃ সদা । 

সম্পদাপৎন্ু মি হি 
| হরের্ণাটৈব কেবলম্” ॥ 

আর্থাংতশ্ভবে কেবা কাহার বন্ধু-- 
সকলেই স্থার্থসন্বঙ্ধজড়িত। একমাজ হরিনামই 
জীবের নিশ্বার্থ নিহ্যম্বৎ। সম্পদে সকলেই 
মিত্র-_বিপদে সকলেই বিমুখ কিন্তু এই হরিনাঘ 
কি বিপদে কি সম্পদে সর্বকাঁলেই মিত্র। 

যে তোমায় স্নেহ করে, যে তোময় 
ভাঁলবাঁসে, তাহাকে মিত্রন্ধপী পরম শত্রু বলয়! 
জানিও, কারণ তাহ।র য'ত্ব তুমি ত'হার প্রতি 
আসক্ত হইবে । ফেহেতু আসক্ত হইতেই শ্েহ- 
মমতাঁদির উৎপত্তি । মমতা মহাবন্ধন। দেহ 
জড় এবং অনিত্য ; এই অনাস্ম-জড়-দেহে আত্ম- 
বুদ্ধি'ই সংসার।সক্তি এবং ভব-বন্ধনের কারণ। 
দেহাত-বুদ্ধি বখশত:ই ক্র, পুক্রস্কলত্রাদি নারী 

₹ং অকিঞ্চিংকর ধন প্রভৃতিতে “আমি, 
আমার” ইত্যাকার ভ্রম উৎপন্ন হয়। প্রণানতঃ 
খন, নাবী এবং অন্দব্য অহং-বুদ্ধি এইগুলি 
স্বার। অনিত্য সংসার গঠিত | অনাদি বাসনাই 
এই বিভী বকাঁময়ী সংসারের ভিত্তি-স্বরূপ। 
ংসারচক্রে আবর্তন-শীল ব্যক্তি “আনার 

লীলা ভিনয়- করিয়া অহঙ্কার 

প্রীঞ্জীনিত্যধর্্ম বা সর্বময় 

ধন, “আমার শ্রী “আমার পুত্র ইত্যাদি 
মানসিক কল্পনা! দারা অস্থির ভোগ্য 

ব্ষয়কে পরম স্ুখ-সম্পদের হেতু বোধে, 
পতঙ্গের ন্যায় অগ্নিশ্বরূপ সংসাঁরকে আলিঙ্গন 
করিয়া নিজ ধ্বংসের পথ প্রসারিত করে। 

তৃষত মুগসকল যেরূপ জলের আশায় মরীচিকা 
দর্শনে তৎ্গ্রতি ধাবিত হইয়া পরিশেষে মরুর 
উত্তপ্ত বালুকা দ্বারা দগ্ধ হয়, সেইরূপ মোহান্ধ 
হতভাগা জীব অলীক বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নাঁশ 
প্রাপ্ত হইয়। থাকে । খোদাতাল। মহা 
হাঁফেজকে' বলিয়াছিলেন,--হীফেজ ! সংসার- 

ত্যাগই চিত্ত-প্রসন্নভাঁর পন্থা । তুমি 'মনে 
করিও ন। যে, সংপাবিকদিগের অবস্থা সুখের 

অনস্থ। ; সংসার অনুকূল হইলেও তাহাকে 
বিশ্বাস করিঞ না । বিষ অপেক্ষা বিষম এই 
ংসারকে তটাগ কর, তাহা হইলে পুনর্্ার 

অমুততুল্য শবমি্ট সংসার আসিবে ।” ষড়- 
দর্শন, মহাভারত, বেদ, পুাণ, শ্রীমপ্তগবদশীত।, 
তত্র ও জর্দা ধর্মশান্্রমতেই সংসার অনিত্য, 

অপার এবং ছঃখের আলয়। সংসার-ভারাক্রাস্ত 

জীবের ভবসগর পার হইবার চেষ্টা 
আর বাঁমনের চার্দ ধরিব!র চেষ্টা একই 
প্রকার। অর্থ যে অনর্থের মূল এবং 
এই লক্ষী (ধন) দে. চঞ্চসা, নিত্য- 
নুখশাস্তি। অস্তরায় ইহা বুদ্ধিমান মাত্রেই 
অন্ুমোদিত। এইজন্য ভগবান শ্রীমচ্ছস্কর।চ্য 
বলিয়াছেন, | 

“অর্থ নর্থং ভ'ব্য়নিতযং 

নক্তি তত সুখলেশঃ সহ্যম্ ॥ 

ধনমদে মত্ত অন্ধ জীব নিয়ত কত পৈশাচিক 
বশতঃ নিজকে 

কঠিশীল এবং সৌভাগ্যবান ধনী বলিয়া বোধ, 
করিয়া থাকে । প্রকৃত পক্ষে তাহার গায় 
ছুরবস্থীগ্রস্থ দরিদ্র আর কে হইতে পারে? 



জ্রীঞ্রীনিত্যধর্দ বা সর্বধর্্মসমন্থয় | 

ভাবা জ্ীমচ্ছক্করাঁচাধ্য তাহার “মণিরত্বমাল।” 

গ্রন্থে বলিয়াছেন 

“কোঁব! দরিত্বে হস্ত বিশালতৃষ্ণ;” । 
 '্র্থাৎ দ্বিদ্র কে 1--বিষয়ভোগের বঙ্গবতী 

আকাজ্ছ। যার আছে। তিনি ধনহীন ব্যক্তিকে 

দরিদ্র বলেন নাই, তাঁহার মতে বিবেক-বিহীন 
বিষয়ভূষণাতুর ব্যক্তিই দবিদ্র। সৌভাগ্য যে 
পৌদামিনীর গ্তায় চঞ্চল--জলবুদ্বুদের হ্যায় 
উৎপত্তি মাত্রেই বিনাঁশ-শীল, এই ধন ষে 
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আলেয়ার আলোর মত মুহূর্তের জন্তও একস্ানে 

অবস্থান করে না--এই' ধন যে কামাদি 
বিকারের পরমাশ্রয়্"এই ধন যে স্থকোমল- 

বিবেক-লতিকা-ছিন্নকানী কীট শ্বরূপ--অবিস্তাই 
যে ইহার প্রধাঁনা নাধিক! এবং বিবেক-নাঁশের 
কারণ, নিষিষের তরেও জীবের মানস*্পটে 
উহা! উদ্দিত হয় না। 

ক্রমশ: 
শ্রীমহেশ্বরাননা অবধৃত। 

হিক্হ। 

৪659 
ওই যায়, ওই যায়, ওই যার গোর! গো! 

ধর ধর ধর ওরে? ধর ধর ধর গো! 
ইরিয়ে পরাণ মন, গোর! করে পলায়ন, 

কেন করে এ লাঞ্চন বুঝ! নাহি যায় গে! । 

ধর ধর ধর ওরে, ধর ধর ধর গো! 

(২) 

ইসিতে ইসিতে বুঝি গগনে লুকা'ল গে! ! 
কে আছ ধরিয়া দাও হৃদয় রতনে গো | 

বিলম্ব করিলে আর; সন্ধান পাবে না তার, 

এখনো সে রূপ র!শি বিমানে ভাতিছে গো! 
আকাশের কোঁলে থেকে ওই যে হাসিছে গে|! 

(৩) 

এমনি করিয়া গোর! কেন চ"লে যাগ গো ? 

দেখা দিয়ে কেন পুনঃ ফিরে নাহি চাঁয় গো? 
দ|রুণ-বিরহ-জাল।, প্রাণ বরে ঝাল!পালা, 

ছার পোড়া প্রাণ কেন এখন(ও) না যাঁয় গো? 

ভাল বেসে এত জালা হায় হায় হায় গে! । 

(৪) 

হাঁয় হায় এ যাতনা কেমনে সহিব গে! ?. 
কা'রে ক'য়ে মনব্যথ। প্রাণ জুড়া্ব গো? 

যাঁর তরে দিবানিশি, ছুঃখসিন্ধুনীরে ভাসি, 
বুঝি প্রাণ ভা”রি তরে এত দিনে যায় গে! ! 

'গেরা নিরদয়”,--কথ! কে করে প্রত্যয় গো? 

(৫) 

সুখের স্বপন হায়, কেন ভেঙ্গে গেগ গো? 
সেই ঘুম, কালঘুমে কেন না পশিল গো? 

অনস্ত প্রাণের জালা, প্রাণ করে ঝালা-পাঁলা, 

তুষের আগুণ সম ধিকি ধিকি জলে গে! ! 

সেই ঘুম; কাঁল-ঘুমে কেন ন। পশিল গো ? 

(৬) 

ষে ধন পাবার লাগি সকলি তেজিছ গে! ? 
য।”র নাঁম সার ক”রে ভুবনে গাইন্থু গো, 

প্রাণের পরাণ যেই, তা"র ব্যবহাবু.এই, 
নিদ্রাবশে দেখা দিয়ে কেন বা কাদায় গো? 
সেই ঘুম কাঁলঘুমে কেন ন! পশিল গো? 



১২৪ 

(%) 

মরি হাঁয় একি হ'ল, কেন এল কেন গেল, 
কিব! ভাঁব ন! পারি বুঝিতে । 

কিবা কথা হয়ে ছি, 
সন বথ! না আসে মনেতে ॥ 

(৮) 

কেবল মানেতে য়, সে বথা অমিয়ময়, 

প্রেমময় প্রেম-মাঁল।পন ! 

যদি ঘুম না ভাত, নাজাঁনি কি সুখ হজ, 
বুঝি হ'ত আশার পূরণ ॥ 

(৯) 
আঁমি নারী অভ!গিনী, নারী-কুল-কলক্কিনী, 

হেন ভাগ কেমনে হইবে? 

ধিনি অগতির গতি, যিনি জগতের গতি, 

হেন পতি আমারে মিলিবে ? 

(১০) 

পেয়ে নিধি হার! হয়ে, 
"না রাখিব এ পাঁপ জীবন। 

জাহুবীর পুহ-তোয়ে। এনে গিয়ে প্রবে শিয়ে, 
খুচাইব সকল বে?ন॥ 

(১১) 

ছুঃখেতে অস্থির হয়ে। গঙ্গাতীরে যায় ধেয়ে, 
হেন কাঁলে গুনে দৈব বাণী। 

“না তাজ না ত্যজ প্রাণ, ইথে নহে কল্যাণ, 
স্থির হও পাঁবে গুণমণি ॥” 

কি কথা ব| ক'য়ে ছিল, 

কি কাজ পরাণ লয়ে, 

| কলিতে এষন জন, 

শ্রীঞ্ীনিত্যধন্ম ব! সর্ববধন্মীসমন্থয় 

(১২) 

আচম্থিতে চাছে ধনি, কোথা হতে হয় ধ্বনি, 
কেবা কহে, কিরূপ তাঁহাজ। 

নাহি দেখি কোন জনে, সকাঁতরে ভাবে মনে, 

কে কর্লাআশখার সথ্!র ? 

(১৩) 

উর্দানেত্রে উর্দাকবে, ডাকি" কয় সঞ্কাততর, 
“কহ প্রভূ হইয়া সদয়। 

বল বল কোঁথা যাব, কোথ! গেলে হারে পাব, 

কি উপায়ে জুদ়াবে হৃদয় ॥* 

| (১৪) ্ 

"যে হই পেঁহই আমি, ুরধামে যাঁও তুমি, 
লঙ্' নাম শ্রীমাধবী দাসীর 

হেরি গোক্থ-চন্ত্রানন, আুধাঁপিক্ত হবে মন, 

নিষ্ক্যানন্দ যাহে অভিলাষী ॥ 

(১৫) 

“প্রেমকরশায় ভরা, প্রেমে ঝরে আখিধারা, 
পাষণ্ড তারিতে সদ! মতি। 

নাহি আছে কে'ন জন, 

-স্নিত্যানন্দ অগতিব গতি !” 

(১৬) 

আনন্দে বিভোর হয়ে, চলে রাম! নাম গেয়ে 
হাঁসে ক্কাদে কভু গড়ি যাঁয়। 

দীন হীন করে আশ, কর তা*র দাস দাস, 
নিত্যানন্ন গ্রভু গোঝাধায় ॥ 

শ্রীনৃত্যগোপাল গোস্বামী । 
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€ নসৌ! ভগবত নিাগোপাা | 

উ্ীব্রীন্ভ্যঞ্শল্ঞ্ রা ্ 

সর্বধর্মসমন্য় 
সাত্নিকি-পত্রিকা। 

«একজন মুনলমানকে, কজন খুষ্ট।নকে ও একজন ব্রাঙ্মণকে একসঙ্গে বসাইয়। আহার করাইতে. 

পাঁরিলেই সকল জাতি এক হয়না । বিশ্ব তাহাদের সকলকে বসাইয়। একসঙ্গে উপাসন। 

করাইলে সকল লক্ষ এক হয় না প্রত আত্মজ্ঞান ধাহার হইয়াছে তিনিই . 

একের প্মুরণ সর্ধা্র দেখিতেছেন । শনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদোশঠ 

এক বুঝিয়াছেন, সাহার কোন সম্প্রনায়ের সল্প বিরোধ নাহ । তিল 

সকল সপ্প্রদায়েরট আধ্যাত্মিক একতা! দেখিতেছেন ;স্তভিনি 

সকল মন্প্রদীয়েরই আন্যন্ত্িক এঁক্য দেখিতেছেন।” 

[ সর্নধন্মনির্ণয়সার--5৪।৩ 1 ] 

১ম বর্ধ। প্ শ্ীঞ্ীনিত্যাব্দ ৬০। মন ১৩২১, আধাঢ়। 
সন 

সপ লাশ পপ পাপ
ী চিক 

পপ 

পপ 

(| ৬ষ্ঠ সংখ্যা। 

নর সপ স্প্থাটি টি হ৮প-. 

অনস্ত জান ধাঁধার, তিনি আমার ঈশ্বর। | সর্বাশক্কিমততী গৌরী তাহাতেই বিদ্যমান । 

সর্বজঞত! আছে তর আছে সর্লাশক্কি। ূ তিনি গৌরাঙ্গ ুন্দর, 

তিনি অনাদি কারণ ূ মদনমথন হর, 

ূ সর্ধ-কর্ণ-কীরণ, সদানন্দ সত্য সনাতন। 

. তীহাতে জড় চেতন অবস্থান করে। দীননাথ দিগম্বর, 

নানারপে ব্যাঞ্ত তিনি বিশ্ব চরাঁচবে ॥ ূ সদানন্দ শুভহ্বর, 

তাহাতে ভক্তের ভক্তি, ূ নিত্যানন্দ নিত্য-নিরঞ্রন, 

মুক্ত পুরুষের মুক্তি, ূ প্রকৃতি-পুরুষাতীত পুরুষ গ্রধান। 
ঠিনি রঙ্গ সনাতন, তিনি ব্রদ্মশক্তি। ৃ ূ | 

তিনি শিবানী অনীগ্াা।॥। _ 1. ...... যোগাচাধ্য - 

তিনি যে শীস্তবী আগা) | জীগ্রীমৎ অবধৃত জানান, 

৯৭ 



ীঞ্রীনিত্যধর্ম বা সর্ব্রধন্মীসমন্য় ১২০০ 

যৌগাচ ধর শ্ীশ্রীমৎ অবধৃত -( 
তন্তানানম্ষঙেবেনর 

উপদেশাবলী। 

প্রথম অধ্যায়ু। 

এক ব্যক্তির কণা শ্রনণ কহিয়া যদ্দি সেই 

কথা অন্ত কাঁহীকেও বল, গাঁহা হইলে সেই 
কথ| ভোমার কি নিজের ?চন। বলা যাইবে? 
ঘ1৫1 কখনই বল যাইবে না। ই গ্রকাঁর সেই 
নিত্যন্দে পুরুষপরষ্পরাঁয় অবণ করিয়! পরে 
তাহা কেহ গ্রস্থাকারে লিখিলে সেই বেদকে 
কি মেইচন্য সেঈ রশসতকন এনা বা যাইতে 

পারে? তাহা কখনই বলা যাইতে পাবে না। 
পুরাকালে লিখিত বেদ ছিল না। তাহ! 

গুর্-মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া শিক্ষা করা হইত 
বলিয়া! সই বেদেরহই অপর এক নাঁম শ্রুতি। 
শ্রবণ করিয়। যাহা শিক্ষ! কর! ঘাঁয় তাহাই 

শ্রত। অতি প্রাচীন কালে বেদ শ্রবণ 
করিয়। শিক্ষা করা! হইত। সেইজন্য বেদই 
অতি! অগ্ঠাপি শঁতি বঞ্সিলে অন্য কোন শান্ত 

না বুঝিয়। আমরা! বেদই বুঝি । 

দ্বিতীয় অধ্যায় । 

জগতের সমস্ত ধর্দশান্্রমতেই পরমেশ্বর 
নিত্য। পুরাঁণ-তন্রযতে সেই পরমেখর সাকাঁর- 
নিরাকার | বাইবেল মতে তিনি সাকাঁর। 
বাইবেলের উল্ডটেইমেণ্টে বলা হয়ছে, 
0090 0162160 1706] 2010 1019 ০0৮11 

1709৩.৮ নুতরাং বাইবেল-মতেও তীহাকে 
সাকার বলিতে হয়। কারণ 27588 অর্থে 

"আকার ঝা! 'মৃত্ধি'ও বলা যায়। বাইবেশীয় 
উক্ত ঝাক্যানুারে ঈশ্বরের ইমেজ আছে 

বলিয়া তিনি সাঁকাঁর। তিনি সাকার বলিয়। 
অবশ্তই তীহার 'বাঁকূশক্িও আছে। 
কারণ আমাদের ন্যায় আকার বিশিষ্টের 
ব।কৃশক্তি আছে, প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। 

মনুষ্যের বাক্ণনক্তি আছে) বাইবেলীয় 
ঈশ্বর নিজ ইমেজের ন্যায় মন্থয্য সৃষ্টি 
করিয়াছেন । লেই মন্ুষোরই বাকৃশক্তি আছে 
বাঁগয়া তাহার বাকৃশক্তি আছে, শ্বীকার করা 
যায়। মানবীয় বাক্শকতির স্ফুণে নান! ভাষা । 
অবশ্যই সেই নবীর বাকৃশক্তি পরমেশ্বরের 
জনুকৃতি। নানা মনুষ্য নান! ভাষায় কথ৷ 
রুহে বলিয়া! পরমেশ্বরও নাঁন৷ ভাষায় কথ 
কেন এবং তাহার নীন! ভাষা, বুঝিতে হইবে। 
সেই নানা ভাষার মধ্যে কেন ভাষা সর্বাগ্রে 
্কুরিত হইয়াছিল, দেখিতে হইবে। জগতের 
নুপ্রসিদ্ধ অনেক ভাষাবিদের মতেই সংস্কৃত ভাষ| 
হইতেই অন্তান্ত ভাষা! । তাহাদের মতে সংস্কৃত 
ভাষাই অন্তান্ত ভাষার কারণ বা জননী। 
ভারতবধীয় সমস্ত ভাষাও প্রধান! সংস্কৃতভাষ] 
হইতে ক্ফুরিত। সেই সকল ভাষার 
কোনটিই সংস্কৃতভাষার পূর্বর্তিনী নহে। সংগ্কৃত 
ভাঁষাই অন্যন্য সকল ভাষার পূর্বধর্তিনী। 
স্থতরাং আদিতে ফেধল সংস্কৃত ভাঁধাই 
বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে সন্দহ পাই । সংস্কৃত" 

ভাষা জর্বগ্রাচীন বলিয়া সংস্কৃততাযাই 
পরমেশ্বরীয় ভাষা! । সংস্কৃত ভাষার অপর নাম 
€দেখনাগরী ভাঁষা। 'সংস্কৃত' শবের অর্থ 
'পিবিআ্জ। * অবশ্য পরমেশ্ববের ভাষা যাহা তাহ! 
পবিভ্র। সেই জঙ্তই সংস্কৃত ভ।ষাই পরমেশ্বরের 



আস্্রীনিত্যধর্ম ব। সর্ববধর্সমন্থয় 

তীষ!। সেই সংস্কৃত ভাঁধা দ্বারা আধিধর্শশ্ 

বেঘপ্ষ,রিত হইয্লাছে। প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ্গণের 
মতে সেই বেদ অপেক্ষা অন্যকোন গ্রন্থই, 

প্রাচীন নহে । বেদ জগতের আদ ধর্মশাস্ত 

বলিয়া প্রত্যেক ধান্মিকেরই সর্বধর্মশান্ত্রাপেক্ষা 

বেদকেই অশিক শ্রদ্ধা করা উচিত। «বেছ? 
্রঙ্ম বা সেই অনাদি পরমেশ্বর হইতে বিকাশিত 
বলিয়া বেদও ব্রঙ্গ বা পরমেশ্বর । 

প্রীম্তগবদগীতাঁতে বেদকে 'শব্ধ-ব্রহ্গ” বল! 
হইয়াছে । বেদ 'অক্গর-ত্রঙ্গ' হইতে বিকাঁশিত 
বলিয়। বেদও 'অঙ্গরব্রহ্ম । যেরপ বৃক্ষ হইনে 
যে ফলের বিকাশ হয় সে ফলও বৃক্ষ, তদ্রুপ ব্রঙ্গ 
হইতে যে বেদের বিকাঁশ হয় সে বেদও ব্রহ্ম । 
বর্ষ শ্বয়ং পুরাঁণ-পুরুষ । সেই ব্র্ধ হইতে 
বেদের বিকাঁশ বলিয়। সেই বেদও “পুরাণ” । 
বেদ ও পুরাঁণ অভেদ | যে গ্রন্থগুলিকে পুরাঁণ 
বল! হয়ঃ সেগুলিও উক্ত পুরাণ-বেদেরই নানা 
প্রকার বিকাশ, সুতরাং সে গুলিও বেদ-পুরাণ। 
যাহার সাহায্যে সগুণ নিগুণ ত্রক্ম-গরমেশ্বর 
শ্রীরুষ্ণকে জান! যায় তাহাই বেদ। পুরাণ 

দ্বার1ও তাহাকে জানা ষাঁয়। সেই জন্ পুরাণও 
বেদ । তন্ত্র দ্বারাও উহাকে জান! যায়. 

তন্ধও বেদ। জ্ঞানদ্বার! তাহাকে জান! যায়--. 

জ্ঞানও বেদ। 

তৃতীয় অধ্যায় । 

মনুসংহিতা অতি প্রাচীন। সেই 

মনুসংহিতাঁর মতে চতুর্বেদ নহে। সে মতে 

ভ্রিবেদ। সে মতে অথর্ববেদ যাহাকে বলা 

হয়, তাং বেদ নভে । সে মতে ৫কবল খখেদ; 

সামবেদ এবং যন্ধুর্কে্ স্বীকার করা! হইয়াছে। 
প্রসিদ্ধ ভগবদশীতাঁতেও চতুর্কেদের উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। সে মতেও তিব্দে। 

১৩১ 

অনেকেই বলেন, উ ত্রিবেদের প্রত্যেক 
বেদই ত্রিভাঁগে বিভক্ত সেই ত্রিহাগ্র 
প্রথমভ।গকে “সংাহ৪+ বা মন্ত্র, দ্বিতীয় ভাগকে 
ব্রাহ্মণ এবং তৃভীয় ভাগকে “উপনিষদ” বল! 
হইয়া! থাকে । তাঁহাদের মতে প্র:ত্যক বেদের 
অন্তর্গত একথানি সংহিতা । সেই একখানি 
সংহিতার অন্তর্গত অনেকগুগি মন্্ আছে। 
খথ্বেদের অন্তর্গত যে সংহিতা তাহাকে 
খথেদ-নংহিও1, সামবেদের অন্তর্গত যে সংহিতা 
তাহাকে সামব্দ-সংহিতা এবং যনজুর্বেদের 
অন্তর্গত যে সংহিতা তাহাকে যদ্গুকেদ মংহিত। 
কহে। 

পুর্েই বল! হইয়াছে, প্রত্যেক বেদের 
মধ্যভাঁগের নামই ত্রঙ্ষণ। তাঁহ। আবার 

এক!ধিক। প্রত্যেক বেদের শেষভ।গের 
নঃমই উপনিষদ । গ্রতে।ক ব্দেয় উপনীষদও 

বছু। সেই সর্ধ-বেদীয় সর্ধ-উপনিষদের মধ্যেই 
ব্রঙ্গতত্ব বা আত্মতত্ব নিহিত আছে? বিস্ত 

প্রকৃত পক্ষে প্রত্যেক বেদেরই ভ্রিভাগ সম্বন্ধে 
পাগ্ডিঠ্য দ্বারা বিচার করিলে স্পষ্টই প্রহীয়মান 
হইবে, এ ত্রিভাগ এক সময়ে এবং একব্যক্তি 
কর্তৃক রচিত নহে । এ ভ্রিভাঁগের এক প্রকার 
₹চন। নহে। প্রত্যেক বেদের ত্রিভাগ দোখলে 

বোধ তয়, জিভাগ এক সময়ে রচিত নহে। 

প্রথম ভাগ এবং দ্বিঠীয় ভাগ দেখিলে বেধ 

হয়, প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগাঁপেক্ষা অনেক পরে 
বৃচিত হুইয়াছিল। দ্বিতীয় ভাগের সাহি ১ 
তৃঠীয় ভাগের রচনা তুঙ্গনা কারলে বোধ হয়, 
তৃঠীয়ভাঁগ দ্বিতীয় ভাগের অনেক কাঁল পৰে 
রচনা । এ ত্রিভাগ দেখিলে এ ত্রিভাগণ্ে 
একজনের রচন। বলিয়াও বোধ হয় না। 

প্রত্যেক বেদের ত্রিভাগে এক 'প্রক।র বিষয়ও 

নিহিত নাই । প্রত্যেক বেদের তিন প্রকার 

বিভাগে সম্পূর্ণ বিভিন্নতা আছে। গ্রত্টেক 



১ ৩০ 

বেদের আদি বিভাগ যজ্ঞ বিদয়ক, মধ্য বিভাগ 
নানা প্রকার কণ্ম বিষুয্নক এবং শেষ বিভাগ 

রঙ্গ বিষয়ক | সেই ব্রহ্ম বিষয়ক শেষ বিভাগ, 

আদি বিভাগ সংহিতা বা মন্ত্র-বিভাঁগ অপেক্ষা 

বহকাঁল পরবর্তী বলি ই ত্রক্ষতব্ব বিষয়ক শ্যে 
বিভাগে “সোহ হং তত্ব” সম্বন্ধে বা জীবব্রহ্গের 

কয সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ আছে, সে 
সকল বৈদিক বলিয়া অবশ্টই স্বীকার করা 
ধাইতে পারে না। বৈদিক আদি ভাগই অতি 
পুঝাঠন। 'সেই জন্য কেবল সেই সংহিশ1 
বা মন্ত্র ভাগকেই বেদ বলিয়া স্বীকার কর! 

যইতে পাবে । সেইভাগে “সোহহং তন্তু” না 

জীব-ত্রঙ্গের ্রক্যতত্ব একেবারেই নাই । জীন- 
ব্রঙ্গের ধীক্য সম্বন্ধে সেই বিভাগে উপদেশ নাই 
বলিয়। জীব ব্রদ্মের এক্য বিষয়ক মত জবৈদিকী 
বলিতে হয়। তাত! বৈদিক অথণা বেদ সম্মত 
নহে বলিয়। তাঁহাকে নৈদিক দ্বৈতবাঁদের বিরুদ্ধ 
মতই বলিতে হয়। প্রকৃত বেদের কোন 

স্কানেইত অদ্বৈতবাদ নাই | সুতরাং আদৈত- 
বাদট৷ অবৈদিক উপনিষদ এবং বেদীন্তের মত। 
অদ্বৈশুবাদ অবৈদিক বলিয়া ভাহ। নিঙামত 

নহে। সেইজন্য তাহা আধুনিক বালয়াই 

পরিগণিত হইবার যোগ্য । সে মতের ভাঁষও 
যাদ কথিত বৈদিক মন্ব-বিভীগে থাঁকিত, তাহ! 

হইলে তা বৈদিক ঝলমল স্বীকার কর 
যাইতে পারিত । 

সম্পূর্ণ বৈদিক মন্ত্র বিভঠগটীতে উপাস্ত- 

উপাসকের ভাবই দষ্টিগে।চব হইয়া থাকে। 
অতএব সেইজন্ত তাহা! দ্বৈতব।দ-প্রতিপাঁদকই 
বলিতে হয়। 

“বেদান্ত” নামে যে দর্শনশান্্ বিদ্যমান 

আছে, সেখানিও বৈদিক নহে । সেখান 
বৈদিক মন্ত্র-বিভাগ বা সংহিভা-সম্মত নহে 

ববাঁলয়া সেখানি বৈদিক মন্ত্রের পরিপোৰক ও 

প্রীপ্রীনিত্যধর্ম বা সর্ববধন্মর্সমন্থয় 

বল] যায় না । সেখাঁনিকেওড বেদ্ব-বিরুদ্ধু_ মত 
বলিতে হয় । স্ুতর1ং কোন বৈদিক মহাত্বীরই 

সে মতের প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে । “সোইহং, 
বাআমি সেই নহি। আমিযে সেই নহি, 
সে সন্বন্ধে অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। 

আতিবেদ।ন্ত মতে ত্রহ্ধ ঝা আত্মা ঘিনি, তিনি 
নির্বিকার, নিরঞ্জন, নিশ্মল এবং অপরিবর্তনীয় 
ওভূতি বল। যাইতে পারে। কিন্তু আমি- 
আত্ম! ত” নির্বিকার, নিরগ্তন এবং নিশ্মল 

গ্রভৃঙি নহি। আমি সবিকাঁর, অ€ন-বিশিষ্ট, 
আঁনন্মনঃ পরিবর্ভনশীলশ--ম্পইই অনুভব কর 
যাঁউতেছে | ক্ুতরাং সেই ব্রঙ্গ ব| নির্ব্বিকার, 
নিরঞ্জন, নম্মল ও অপরিবর্তনীয় আম্মা এবং 
আমি অভে্ব বলিতে পার না। 

চতুর্থ অধ্যায় । 

“নিবাঁকার” শব্দের অনেক প্রকার অথ হষ্টতে 

পারে। নিরাকার অর্থে যাহার আকার নাই 
হইতে পরে। নিরাকার অর্থে যিনি আকার 
নহেন হইতে পাঁদে। যিনি আঁকার নহেন 

বলিলে, যিনি সাকার € অর্থও করা যাইতে 
পাঁরে । নিরাক1ও অর্থে যিনি নিশ্চয় আঁকাঁরও 

বল। যাইতে পারে । কারণ অনেক প্রসিদ্ধ 

ব্যাকরণ অনুসারে “নিং, অর্থে নিশ্চয় । সুতরাং 

নিরাকার অর্থে নিশ্য়াকার বুঝিতে হয়। 
নিরাকার শবে বাহার নিশ্চয় আকারও হইতে 
পারে। গাঁহা হইলে অবশ্যই নিরাকার শব্দে 

যনি নিশ্চয় সাকার বুঝিতে হয়। নিশ্চয় 

সাকার যিনি, তাহার আকার আনশ্চিতও বলা 
যায় না। 

ব্দেবেদাস্তক এনং অগাত। শক।নুসারে 

শিরাকার-ব্রঙ্গ 1 সেই নিরাকার-ত্রঞ্ধীর্থে নিশ্চয়- 

সাকাঁর-হ্র্দা প্রতিপঞ্ করা হইগ়াছে। “বেদ- 



জী্ীনিত্যধন্মন বা সর্ববধন্মসমন্থয় । 

বেদান্তে সেই নিরাকার ব্র্গকে “নিত্য” বলা 
হইয়শছে। পূর্বেই প্রমাণ করা হইয়াছে, 
নিরাকারবগদ অথেষইঈ নিশ্য়সাকার ব্রঙ্গ। 

রঙ্গ নিত্য-সাকার প্রমাণিত হইয়াছেন বলিয়া 
তাহার আকারও ণিত্য স্বাকার্ করিতে হয়। 
কারণ সাকার অর্থে আকার বিশিষ্ট। তরঙ্গের 

আকারও নিত্য স্বীকার না করিলে তাহাকে 

নিত্য-সাঁকার বলিয়। স্বীকার কর! হম না। 

পঞ্চম অধ্যায় । 

নান। স্বতি, নাণা পুরাণ এবং নানা 
তন্বানুসারে অমি হইতে জল প্রকাশিত 

হইয়াছে । অথচ তোমার তৃষ্জার উদ্রেক 
£ইলে যদ্দি জল না পাইয়া অগ্নি পাও, তাহ! 

হইলে সেই অগ্নি পানে কি হোমার ভৃষগ 
নিবৃত্তি য়? তুমি তষ্গানিব।রণীয় জলের ; 

পরিবর্তে তৃষণায় অগ্নি পান কিতে কি সনর্থ 

হও? না তাহা কখনই হও না। পভুক্ষণ 
গ্রির নিকটে থাকিলে তোমার বরঞ্চ তদ্গ 

বুদ্ধি হইয়াই থকে । আর তোমার ত্র 
নম্য় অগ্রি এবং জল একই বস্তু বিঢার দ্বাখ। 

অব্ধারণ করিয়া যদি অগ্নি পান কর, তাহা 

হইলে তোমার রসনা, মুখ প্রভৃতি দগ্ধ হদ্ধ এবং 
ভন্থার। তোস্ার মৃত্যুও সংঘট হইতে পবে। 
শাঁজ্সানুসারে অগ্নি হইতে জল বলিম1! জলগকেও 

অগ্নি বল! যাইতে পারে । কারণ অগ্নি অংশ 

জলও অগ্নি । যেমন বৃক্ষের বিকাশ ফলও বুশ, 

তদ্রপ অগ্রর বিকাশ জলও অগ্নি । শান্বাজুমাএে 

আগ্ন জল বলিয়! জ৮ও অগ্নি বলিতে হয়। কি 
প্রশ্তুক্ষ দর্শন করা ইইতেছে) অগ্নির কার্য জগ 
দর সম্পাদিত হয় না এবং জলের কার্য আগ্রি 

ঘার! সম্পাদিত হয় না । যখন তুমি অগ্রির 
কার্য জল দ্বারা সম্পাদত এবং জলের কার্য 

১৩৩) 

অগ্নি দ্বারা সম্পাদিত করিতে পাঁবিবে, তখনই 
তোমার প্রকৃত অদ্বৈতজ্ঞান হইয়াছে, বুঝিতে 

পার। যাইবে । তর্খনই বুঝিব, তোমার প্রকৃতি- 
পুরুম, অভেদ বোধ হইয়াছে, তখনই বুঝি, 

৷ চত্ুকার্ণকে তোমার একবর্ণ বোধ হইয়াছে | 
অগ্সি এবং জল এক ভোমার বেধ হয় নাই, 
প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছি । অতএব তোমার 

অদ্বৈশজ্ঞান যে হয় নাই, তাহা স্পষ্টই বেঝা 
যাইতেছে । তে'গাঁর অদ্ৈতজ্ঞান হন নাই 

বলিয়া সবধর্ণ আভনৰ এ জ্ঞানও তোমার হয় 

নাই। ন্ুুতরাং তুমি ব্ণ বিভাগ কেনই ব 

স্বীকার করিবে না? 

শাানুস!েই নিঙ্গ বুক্ষও সেই প্রর্কৃতির 
বিকাশ এবং সুমিষ্ট আমুবুঙক্গও সেই প্রকৃতির 
বিকাঁশ । নিশ্ববৃঙ্ষ এবং শ্ুমিই আরবৃঙ্গ কি 
তে!মার অভেদ বোঁদ হইয়'ছে? শিশ্ববৃক্ষের 

ফলে তিক্তুত। এবং আন্ৃক্ষের ফলে মিষ্টহা। 
ৰ এই দুই তোগ।র যদি অভেদ সোঁধ হইম! 
| থাকিত, তাহা ইইলে এ ছুট ভক্ষনেই তোমার 
সমান তপ্ি হইত । তাহ] হইলে এ নিশ্ববৃক্ষের 

ফলের নে আস্বাদন এবং এ শুমিষ্ট আত্রুক্ষেব 
৷ ফলেও সেই আশ্বাদন পাইতে। এ উভ্তম্ 
| ফলের ভিমান্বাদন পাহতে না। অতএ 

| সেই জগ তে।ম।র অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হর নাই, 
র স্পষ্টই বুঝা যাইঠেছে। ভোমার যগ্পি 
৷ যুথাথৃই অদ্দৈত জন হইও, তাহ| হইলে প্রাক 
' তিক্ত নিষ্বফলে ও প্রাকৃত সুমিষ্ট আমঞ্লে 
সমান আন্বাদনই পাইতে । তাহা হইলে এ 

৷ দুই ফলান্বাদনে কৌন তারতম্য বোধই হইঠ 

। ন|। ভারতমা বোধ থাকিতে অন্বৈ*জ্ঞান 

৷ হইতেই পাঁরে না। তুমি কেবল কথায় স্ত্রী 
| পুরুষ শভেদ বলিগ। থাক । তোমার যদি স্ত্রী 
| পুরুব অভেদ বৌধ হইত, ভাহ। হইলে তোমার 

পত্রীতে বা অন্ত রমনীতে কামবশ$$তাম।র 
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যে রতি বা আসক্তি হইয়া থাকে; তাহ! তে'মার 
শাহর প্রি হইত না। করণ তোমার সেই 
পত্ীর প্রতি যে প্রকাঁর*্রতি বা আসক্তি 
কাঁমবশতঃ হয়, তাত তে।ম।র নিজের প্রতি 

& গ্রকার কামবশতঃ রতি বা আসক্তি হয় না। 

তাা হইলে তুমি কি প্রকারে বলিতেছ, তুমি 
এবং তোমার পদ্ধী অভেদ? তুমি এবং 
তোমার পত্রী অভেদ বোধ হইয়! থাকিলে, 
তোমার নিজের প্রতি যেমন কমবশতঃ রি 

বা আসক্তি হয় না, তদ্ধপ কামবশতঃ রতি বা 

আসক্তি তোমার পত্নীর প্রতিও হইত ন|। 
অথচ নান! শান্্/নুস।রে তোমার পত্ঠীর দেও 
প্রকৃত, শোনার নিজের দেহও প্র/কত । উঠয় 

দেহ পরীক্ষা করিলেও অভেদ জান! যাঁয়। 
তোমার পত্বীর মাংস পরীক্ষ। করিলে জান! 
যাইবে যে শ্রেণীরঃ তোমার দেহের ম|ংস 
পরীক্ষা! করিলেও জান] যাইবে, তাহাও সেই 

শ্রেণীর, উভয়ে কোন গ্রভেদই শাই। পণীক্ষা 

করিয়। জানা যাইবে, তোমার পাত্থী দেহের 
অস্থি যে শ্রেণীর, তোমার দেহের অস্থিও সেই 

শ্রেোণীর। উভয়ে কোন প্রঙ্েই নাই। 
পরীক্ষ। দ্বারা জান। খাইবে, তোমাৰ পত্রীর 
দেহের শোৌণিতও যাহা এনং তোমার নিগগের 
দেঠেন শোণিতও তাহা । উভয়ে কোন গ্রচ্ছে 

নাই। এ প্রকারে তোমাৰ পীর দেহে 
অন্যান্ত যে সকল উপকরণ আছে, তোমার 
নিদ্দের দেহেও অবিকল সেই সকল উপকরণই 
আছে। অথচ তোমার পত্রীর দেহের গ্রন্ি 
কামবশতঃ বুতি বা আসাক্ত হয় বলিয়াই 

তোমার দেহ এবং তে!মার পত্বীর দেহ 
স্বরূপ্৬ঃ অভেদ, তাহ তোমার বোধ হম পাই 

বলিয়। তোমাকে দ্বৈতবাদীই বলা যাইতে 
পরে। কারণ চোমার পত্ীর দেহ এবং 
তোমারুশুনজের দেহ অভেদ একবস্ব বপিয় 

ীশ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ব্বধর্মসমন্থয় | 

যদি বোধ হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার 
পত্বীর দেহে তোমার কামবশতঃ যে প্রকার 
রঠি ব। আসক্তি হয়, তাহা হইলে কামবশতঃ 
তোমার নিজের দেহেও রতি বা আসক্তি হইত । 

এুতিবেদাস্ত প্রভৃতি মতে তুমিযে আত্মা, 

তোমাঁর পত্তীও সেঈ আত্মা । কিন্তু ত প্রকার 
অভেদত্ব বোধ স্গ্পি তোমার থাঁকিত, তাহা 

হঈলে তোমার পত্বী-আত্মাতে তোমার 
। যে শ্রেণীর রাত বা আসক্তি, তোমার নিজের 

র 
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প্রতিও মেই শ্রেনীর রতি বা আদক্তি হঈত। 
তাহ।' হইলে তোমার ক্ষুধ! নিবৃত্ত হইলেই 
তোমার পত্বীর, ক্ষুধা নিবৃত্তি হইত। তাহা 
হইলে তোমার তৃষ্ণ! নিবৃত্তি হইলেই তোমার 

পত্বীর তন নিনুত্ত হইত । তোর পত্বীর 
জ্ঞানে তোমার জান হইত । তা হইলে 
তমাদের উত্ভয়ে সকল বিষয়েই একতা 
থাকিত। তোমার অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই 
বলিয়া তোমার পত্বীর সহিত মকল বিষয়েই 
পার্থক্য বহিয়ছে। সুতরাং তুমি কি প্রকারে 

বল, ভুমি এবং হোম।র পরী অভে্দ । স্ুত্তরাং 

তুমি কি গ্রক।রে বল তোমার সর্ববর্ণই অভেদ 
বোঁপ হইয়াছে? সমস্তই এক বোধ হইলে 
আর সমস্তকে সমস্ত বোধও হয় না । তাহা 

হইলে সমস্তকে একই বোণ হয়। তাহা হইলে 

এক ব্যতীত সমন্ত:আছেও বোধ হয় ন।। 

অহংকার-যাই। দ্বারা আপনাকে শ্রেষ্ঠ 
বোধ কর! যায়। 

সাধকদিগের হিতের জন্য ব্রঙ্গের রূপ 
কল্পন। কর! হয় বলিলে বেঝ! যাইতে পারে 
যে,-ব্রত্মের যে সকল রূপ গঠন কণা হয়, সে 
মকল ব্রহ্মের রূপ নয়, কিন্তু প্রতিরপ। যেমন 

একব্যক্তি আর তাহার ছবি একপদার্থ ন! 
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হইলেও, ছবিই তাহার রূপ না হঈলেও-- তাহার 
'ছবি অর্থাৎ প্রতিরূপ বটে। 

সামবেদঃ যুর্বেেদ এবং অথর্ববেদের মতে 
বর্তমান ভজন । তাহ! এ ভিনবেদের হ্নি 
মহাঁবাকা দ্বারাই বোঝ যাঁয়। সামবেদ 

অনুসারে “তত্বমমলি* বলিলেও বর্তমান-ভজন 

বে।ব। যায়, যজুর্নেদ অনুসারে “অয়মাস্ম। তরঙ্গ” 
বলিলেও বর্তমান-ভজন বোঝা যায়, অথর্বববেদ 

অনুসারে “অং ব্রহ্ধান্মি” বলিলেও ব্ম!ন- 
ভজন বোঝ! যায়। 

ধম্মপথে অনেক বিদ্ধ এবং অনেক পরীক্ষা । 

সাহস, একাগ্রত। এবং বিশ্বাসের মহত উ পথে 

চলিতে পালে হঙ্গনই হইয়া থাকে । 

সাঁধুর উদ্দেশ সাধনা । নির্জন গ্রদেশেই 
উত্তমরূপে সাধন! হইতে পাবে। বাকারা 
প্রার্থনা করিলে আস্তরিক প্রার্থনা ভরি 
জানেন । হরির প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর 

থাকিলে সঞ্চল অবস্থাই গ্রীতিজনক হইয়। থ!কে, 
অথচ কোন অবস্থারই অধীনত থাকে ন। মে 

উপকার করিতে নিজ ভজনার নিপ্প হয়, সে 
উপকার না করাই ভাল। বাকা, কার্য, 
ব্যবহার এবং মন দ্বারাও কাহারে! অপক।র 

চন কর! উচিত নহে। ইড়া, পিঙ্গলা, 
নুযুয়ার সংযে!গ হইলেই পরম-প্রয়াগ । সেই 
পরমতীর্থে জ্হ্ব| অবগাহন করিলেই পরম 
পবিত্র হন। সেই পরম-প্রয়াগ সহস্র নাঁমক 

মহাকমল। পর্থিৰ প্রয়াগও কলাষহারী। 

বিশ্বাসের সঙ্গে অজ্ঞান এবং জন্ঠির সংঅব 

নাই। বিশ্বাস অপরিবর্নীয়। 

শরীর দ্বারা শ্রীকুষ্ আঁবুত : বাঁধা-তন্্ মতে 
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সেই শন্ীর কালী। শ্রীগদ্গবদগীতাতেও তিনি 
স্বয়ং বলিয়াছেন :-- 

“নাহং প্রকাশ সর্বন্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ 1” 

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে স্বয়ং কৃষ্ণ-ভগকাঁন 
বলিয়াছেন” _-'জ্।নাপেক্ষা কিছুই পবিজ্র নভে): 
“নহি জ্ঞানেন সদ্ূশং পবিতুমিহ বিছ্যাতে ।* 

অভ্াস্থ শোকনশনঃ বৈরাগ্য হইতে পারে, 
অতান্ত দুঃখনশ্তঃ বৈরাগ্য হইতে পাবে, অত্যন্ত 
ব।/গবশতঃ বৈব।গ্য হইতে পারে, অত্যন্ত 

ঘ্বণাবশতঃ বৈরাগ্য হইতে পারে, অত্যন্ত 

অন্ুতাপবশতঃ বৈর!গা হইতে পারে, অতাস্ত 
বিবেকবখতঃ বৈগ।গা হইতে পারে। 

“ভাবের ঘরে চুরি করিও ন1 অর্থে কেহ 

কেহ ভাবের ন্যক্রম করিও ন! বলেন। যথার্থ 

বাহার যে ভাব আছে সে ভবের ব্যতিক্রম হয় 
ন।। যাহার যথার্থ বাৎসল্যভাব আছে, ভাহার 

.স বত্সল্য ভাবের ব্যতিরুম হম না। ১। 

অনেকের মতে ভাবের ঘরে চুরি করিও 
ন।' অথে অস্তরে মে ভাব আছে, সে ভাব গোপন 
করিয়। অন্য প্রকার ভাব প্রকাশ করিও না। 

আমি দেখিতে পাই অনেক উত্তম সত্বপ্তণী 

সাধকই তাঠাদের প্ররুত ভাব গোপন করিয়া, 

ভাহাঁদের ভাবের মতন ভানবিশিষ্ট ধাঁহার। 
নঙেন, তাহাদের সমক্ষে অন্তপ্রকার ভাব 

দেখাইয়! থাঁকেন। এ প্রকার কর|য় তীহাঁদের 
উন্নতিই হইঘা থাকে । এ প্রকার না৷ করিলে 
উহাদের উন্নত পক্ষে অনেক গ্রভিবন্ধনই 
হহযর়া থাকে । ২। 

বাঁধা এবং অন্তান্ত গোপিকাদিগের শ্ীকফের 
প্রতি যে ভাব ছিল, শ্রাকৃষ্ণছেষীদিগের সমক্ষে 
তাহার! কখনই সেই ভাব প্রকাশ করিতেন 
না। তাঁহাদের সমক্ষে তাহাদের শ্রীকৃষটসম্বন্ধৈ 
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অন্ত প্রকার ভাবই প্রকাশ পাইত। স্বয়ং শ্রীকঞ্চও 
অনেক সময়ে নিত্যভাব ঞগে!পন করিয়া! অন্য 
প্রকর ভাব দেখাইয়াছেন। ৩। 

পরমেশ্বরের প্রত্যেক অবতারই অনেক 

সময়েই নিজ এশ্বধ্যভাঁব গোপন করিয়া জৈবভাব 
দেখাইগ্া থাকেন। এমন কি ভিনি নান! 

অবগাঁবে নানা প্রকার শরীর ধারণ করিয়া 
থাঁকেন, তাহার সকল অবতারেরই এক গ্রক!র 
শণীর হয় ন1। ৪ 

এক ব্যক্তির গ্রতি যে ভাব সেই হাঁব 
বাণীত সেই ব্যক্তির গ্রতি অন্ত ভাব বরাকেও 

কেহ কেত ভাবের ঘরে চুরি করা বলিয়া থাকেন। 

প্রীঞ্ীনিত্যধশ্ম ব। সর্বধর্মসমন্থয় 

যহোর প্রতি যে ভব হওয়! উচিত ভাহাঁর গ্রতি 
সেই ভাব ব্যতীত অন্ঠভাব হওয়াকেও ভাবের 
ঘরে চুরি বলা মায়। কিন্তু সেই প্রকার ভাবের 
ঘরে চুরি যশোদারও হইয়াছিল, দেবহুতীরও 
হইয়ছিল। ম্বভাবহঃ পুত্রের প্রতি বাৎসল্য 
তাঁৰই হইয়। থাকে। কিন্ত শ্রী যখন 
যশোদাকে নিজ উদরে ব্রঙ্গাণগ্ড দেখা ইয়াছিলেন, 

তখন তিনি শ্রীরঞ্চকে ঈশ্বর নেঁধ করিয়া তাহার 
স্তব-স্তি-বন্দনাই ভক্তিভাঁবে বরিয়াছিলেন। 

দেবভতির পূত্র কপিলদেব। ঠিনি সেই নিজপুত্র 
কপিলদেবকে গুরু কগিয়া সেই কপিলদেবের 

উপদেশে সাহখ্যযে।গে পিদ্ধ হঈয়।ছিলেন। ৫1 

নৌগাচার্ধ্য শ্রীপ্ীমৎ অবধৃত জ্ঞানানন্দ দেবের 
শলিতভালুত্রুম সাল|। 

কত স্থনীতলজল, তুষাঁর শীল? 
গুদ্ধভক্তি পরিমল অতি সুশীতল । 
শুদ্ধলক্তি অমুপমাঃ ভক্তচিন্ত মনৌরমা, 

নাহি তাঁহাঁর উপমা, আপনি অতুল । 
অতুল শ্রাকুষ্ণধন, অতুল তর চরণ, 

পাঁই যেন অনুদিন, সে চরণে স্থুল। 
হলে তা'র পদাশ্রিত, এক।স্ত শরণ|গত, 
জীবন হয় অমূত অতি স্্বিমল। 
শীরুষ্ণ প্রসম্ম হ'লে সুখ হয় কেবল ॥ 

স্ 
ভক্তির ভাগারী যত ভক্ত মহাজন, 
হৃদয়ে বাঁখিতে যেন, পারি তাশ্দ্বের চরণ, 

সঁপিবাবে পাবি যেন তাদের জীব্ন। 
করি যেন দিবানিশি ভক্ত দরশন ॥ 

ভক্কের কৃপায় হবে হে শুদ্ধতক্তি। 
: গুদ্ধভক্তিবলে হ'বে হরিতে আসক্তি ॥ 

উল্লাসে হাসছে শনী অমল আকাশে? 

ভক্তন্ৃপি-চিদকাশে ভক্তিচন্দ্র হাঁপে। 

অজ্ঞন তিমির যত, নাহি আর প্রকীশিক 

গ্রেমামূত প্রবাহিত, প্রেমে ধর ভাসে। 
৪ 

প্রেমন্রধাসিম্কু মাঝে বিরাঁজিত ভগবান । 

অনন্ত লহরীরূপে কতবূপ অগণন ॥ 
মোহিনী মাধুরী কত, সিদ্ধুন'রে বিকাঁশিত, 
চিদাকাঁশে বিভাসিত স্ুচন্দ্রমোহন। 

চন্দ্রালোকে আলোকিত এ তিন ভূবন ॥ 
৫ 

ভগবৎ-লীলারস*সগর অনন্ত। 
অনন্ত লহবী তাঁবু অথচ গ্রশাস্ত ॥ 
অপরূপ জ্যে!ঠি কত, সে সাগরে বিভাপিত, 
বিভাসিত অপরূপ পুরুষ মহান্ত। 

নির্বিখাঁর নিরঞ্জন মহাগুপবস্ত ॥ 
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সে তাঁর! বিহনে ভাসে অশ্রজলে নয়ন তার। যম কৌপীন হঃয়েছে বাহার । 
'অাখিজলে তারাহীন। করে ন! সে দরশন, প্রকৃত মল্্যাস হয়ছে তাহার ॥ 

অন্ত কিছু আর ! দও তীর জ্ঞান, কমগ্ডলু মন, 
অন্ধ প্রায় হ'য়ে আছি বিন! সে জীবন্ত র|। ভক্তি তাঁ'তে বারি অতি সুমধুর । 
জীবনের সর্বস্ব ধন, তারা যে পরম ধন, যোগানন্দে রত তিনি সর্বক্ষণ । 
এ শরীরে থাকে গ্রণ থাকিলে সে ভারা, হয়েছে পবিজ্ তীহার জীবন ॥ 
কেন যে আছে এ প্রাথ হ'য়ে তারা-হার! ? দুনয়নে তার সদ অশ্। ঝারে, 

ডুবে থকে সে যে প্রেমের সাগঝে। 

উ্লীগুললম্রালম্পাক্ষল্ স্ভোজ্র | (ক) 
স্পস্ট উ হা. 

শ-্*সচ্চিদেকং হৃধক্মৈকগম্যং নক--হস্কতৎ পৃর্ণমনাগ্যানন্তম্ 
ন--ভোমণিং শাস্তমলজ্ব্যবীর্য্যম্ গুরুং শিবং তং সততং নমামি । 
মো--দং দধানং বিগলিত-কাম])ম্ নস্ম্যং বরাভীতিকরং প্রজেশ 

গুরুৎ শিবং তং সততং নমাঁমি না-স্তং ধৃতিধ্যানময়ং প্রকাশম্ 

ভ--বং ভবেশং ভূবনৈকপৃজ্যম্ য--তিং যমং যোগময়স্বরপম্ 
গ-্তিপ্রদৎ মোহ্হরং প্রশাস্তম্ গুরুৎ শিবং তং সঙ্তং নমামি। 

ব--৪.ং বলিনং ধিধিবেদ-বেগ্াম্ গুবোরাস্ক্ষরং স্তোত্রং ধ্যানমূলং পঠেত যদি। 
গুরুৎ শিবং তং সততং নমামি। সর্ববাধাবিনির্দমুক্তে। গুলো: কপাৎ লভেত সঃ ॥ 

তে--মন্বদৃষ্তিং ভবভাবনৈক্যম ইঞ্ডি শ্রীমৎ দাঁশরথিদেবশম্মণাকৃত্তং গুরু 
জ্ঞ|--নং মুনীনাং শ্বথবে!ধবোপ্যম্ ঘাদশাক্ষরন্ঠোতধ সমাপ্ত | ও তৎসৎ। 

অম্পাগক্কেল্্র নিব্বেদন। 

জভগবানের  ভক্ত-সঙ্গে ধর্মকথা । বর্তমান মাস হইতে শ্রীপত্রিকার কলেবর 
আগোচন! দ্বাবা জমুল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করাই . এক যত্খা বুদ্ধি করিতে সক্ষম হুইলাম। 

এই শ্ীপত্রিকা প্রকাশ ও প্রচারের একটি . শ্রীভগবানের কৃপায় ক্রমশঃ এইরূপ আরও 
প্রধ।ন উদ্দোশ্ত $- ধর্ম্ম-ব্যবস| ইনার উদ্দেশ্য নহে: বৃদ্ধি করিতে পারিলে আমাদের আরও 
সুতরাং আমরা বড়ই আনন্দিত হইয়াছি যে, . আনন্দ হইবে। 

(ক) এই পত্রিকার পাঠকগণের মধ্যে কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ নহেন, তাহাদের, 

বুঝিবার সুবিধার জন্য লেখকগণ অনুগ্রহপূর্ববক তাহাদের রচিত সংস্কৃত পগ্যাদির , নিয়ে 
বঙ্গানুবাদ দ্িবেন। লম্পাদক। 

১৮ 
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*শ্রেয়াংস বছুবি্ানি* বোধ হয় এই জন্যই 
শ্ভ্রীপত্তিকাঁর কার্ধযভার হস্তে লই মাত্র আমি 
অত্যন্ত অনুস্থ হইয়াছিলাম, তজ্জন্তক ফাজণ, 

চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসেরকার্যযে 
আমি যথাপাধ্য পরিশ্রম করিতে পারি নাই, 
এমন কি কেন কার্ধ্ই করি নাই, 
কেবল নামমাত্র সম্পাদক ছিলাম বলিলেও 

অতুযুক্ি হয় না। তঙ্জন্ত শ্রীপত্রিকাঁয় বর্ণাশুদ্ি 

শ্রীহীনিত্যধর্ম বা সর্ব্ধর্মসমন্থয় 

প্রভৃতি সংশোধন এবং কোন' কোন ছংশ 
পরিবর্তনের দোঁষে গ্রাহকগণের যদি কিছু 
বিরক্তির করণ হইয়া থাকে, ভজ্ভন্ত ক্ষম! 
গ্রার্থন! করিতেছি । 

সম্পাদক-স্থলে ভক্তবর শ্রীযুক্ত বাঁবু উপেন্দ্র 
নাথ নাগ, এল, এম, এস, মহাশয়কে সহাস 

পাঁইয়। আমার দিগুণ উৎসাহ হইয়াছে। 

বিনীত শ্রীসত্যনাথ বিশ্বীস। 

উ্ীষ্মন্দিলি 

- উস্প্জট 

শ্রীনিত্য-ভক্কম্ণ্ডলী সমীপে আজ আমরা | করিয়। বং ভক্তবুন্দের আশ্বাপবাক্য বিশ্বাস 
একটি শুভ বার্তা লয়া উপনীত । আঁপনার! । করিঘাই আমরা কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ; 
বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন 

প্রীতর্বেবের সমাজে একখানি সামন্ত ক্ষুদ্র গৃহ 

নির্মিত হইয়। এতদিন উহাতে শ্রীশ্রীদেবের 
নিত্য-পুজ!, ভোগরাগ ইত্যাদি ভইয়া 
আসিতেছে । ইহাতে ভক্তমীত্রেই যে লজ্জিত 

এবং ছুঃখিত একথা বলাই বাঁছুল্য। বিশ্যেতঃ 

বিপেষ বিশেষ উৎসব-সময়ে বিপুল-জন-সজ্ব- 

সম'গমে বর্বমাঁন ক্ষুদ্র স্মাজ-গৃহ ভক্তমাত্রকেই 

যে গভীর মনোবদন। প্রদান কারিয়া থাকে, 

ইহ! বোধ হয় সকলেই এক বাক্যে স্বীকার 
করিবেন।  অস্তর্ধ্য।মী ভক্তবৎসল দয়াল ঠাঁকুর 

আমাদের এই অন্তবে্দনা অনুভব করিয়াই 

বুঝ আজ আমার্ছের অন্তরে শ্রীমন্দির 
নিশ্মাীনের কর্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা করিয়াছেন। 

বাস্তবিক কতকগুলি প্রতিকূল বহিব্যাপাঁরই 
এমদিন আমাদিগকে প্লীমন্দির-নিম্মীণ- 

কার্যে হস্তার্পণ করতে বাধাপ্রদান করিয়া 

আলিতেছিল। ঠাঁকুরের ইচ্ছায় একে একে 
সকল গুলিই অস্তহিত হইয়াছে। আজ 
সর্বমঙলময় শ্রীপ্রীদেবের কুপামান্র সম্বল 

ভ্রাতৃবৃন্দ |! প্রীমন্দির-নিম্মাণ-কার্ধ্য 
আরব হইয়াছে ! 

কিন্ত, _জ্ীনি ত্য-ধন্মের নত্য-বিরাজ-ক্ষেত্রে, 
সার্ব জনীন-উদ্লার-ধন্মমতের "  উদ্ভব-গ্রদেশে, 
জাগতিক সব্বপন্মেরা মহাঁ-মিলন-তীর্ে, 

উীগুলত-লীি মহাঁনির্বাগমঠে যেন তেন 
প্রকারেণ কর্ম সম্পাদন করিলে চলিবে চি? 

ভক্তবৃন্দ, ত্রাতৃধর্ণ! চিন্ত। করিয়া দেখুন, 
ভাবিয়। দেখুন-স্ব্যাপার বৃহৎ, বহুল অর্থের 
বিশেষ প্রয়োজন ! তাই বলিয়া নিরুৎসাহ 
হইবারও কোন কারণ নাই । বিন্দু বিন্দু 
বারিসমষ্িই সাগর স্যষ্টি করিয়/ছে, এক একখানি 
ইষ্টক সমবাঁয়েই বৃহৎ রাঞ্জ-অট্টালিক! নির্শিত 
হইয়াছে, এক একটা ক্ষুদ্র পাঁঘ-বিক্ষেপেই 
পথিক বহু-যৌজন-পথ অতিক্রম করিতেছে। 

দশের লাঠি একের বোঁঝ। | প্রতোকে সরল 
“প্রাণে, উদ্দোস্টের গুরুত্ব সমাক প্রকারে হাদয়ম 
করিয়া এই মহদনুষ্ঠানে ব্রতী হউন, সমগ্র 
তক্তমণ্ডলীর প্রকাস্তিকী ইচ্ছা-শক্কি-প্রভাবে 



প্রীপ্ীনিত্যধন্মী বা সর্ধবধন্মসমন্থয় 

আঁয়াদের সাধের শ্রীমন্দির--ও্রীন্নিত্ডা- 
গেলেন নিত্য-বাসগৃহ সর্বাজ-সুন্দর, 

সর্ধজন-চিত্তীকর্ষক হইবে। 

আর ইহ! 'অপেক্ষা অর্থের সদ্যবহাঁরই বা 
কি হইতে পারে? ভউ্রীগুল্রক-লীভি 
নিশ্মাণে যে অর্থ ব্যয়িত হইল সে অর্থ সার্থক, 

সে অর্থোপার্জনের পরিশ্রম সার্থক, পরিশ্র- 

পট দেহও সার্থক। অর্থর এরপ অর্থ 
ব্যয়ই চিতত-প্রসন্নহা-লীভের একমাত্র উপায়, 
প্রীশ্রীদেবের ইচ্ছ! অবশ্যই পুর্ণ হইবে, 
তাহার কার্য স্রচারু রূপেই নিষ্পন্ন হইবে; 
আজ এক পক্ষে যেমন আমাদের সম্মুখে 

একটি আনন্দের বিষয় রহিয়াছে, অন্য পক্ষে 
আবার উদ্বেগের বিষয়ও একটী রহিয়াছে । 
আজ আমাদের হদয়'দেবতাঁকে প্রাণের প্ীতি- 

সম্ভার প্রদর্শন কৰিবার একটি অপুর্ব সুযোগ ! 
আজ এই . সেতুবন্ধনে “কাঠ-বিড়ীলী। আমরা 
যদি বালুকণা-সংগ্রহে ওঁদাস্ত প্রকাশ করি, তবে : 
ঠাকুবের সেই সোহাগের চপটাঘাত লাভে 
বঞ্চিত হইব। তাই বলিতে ছিলাম». 

স্পা 

১৩৬৯ 

“আমাদিগকে সরল প্রাণে উদ্োশ্ের গুরুত্ব 
সম্যকপ্রকাবে উপলদ্ধি করিয়া এই মহা 
সদশুষ্ঠানে ব্রতী হঈতে * হইবে!) আরও স্পষ্ট 
করিয়! বলিতেছি--এববার শ্রীগুরুপুষ্পাগুলি”র 
আপনার নিত্য-পাঠয *্শ্রানিত্য-গোপাল-ক্তোব্র” 
স্মরণ করুণ । এ শুনুন, জীবন-যজ্জের মহা মন্ত্র" 

“জনন্বশ্বত্যহ, গুরবে ম্নিভ্ঞত্- 
গেশঙস্াভ্লাম্ চিদাত্মনে । 

শ্রীমতে বিশ্বনাথায় মন্মাথায় নমোনমষ: ॥* 
শ্রীমন্দির-নিশ্ম'ণ-কাধ্য চলিতেছে । আমাদের 

একাপ্তিক বাসনা এই মহদনুষ্ঠানে সার্বজনীন 
সহানুভূতি এবং অর্থ-সাহাধা আমাদিগের 
আনন্দ, জ্রীতি এবং উৎসাহ বর্ধন কবিবে। নিম্ন 
লিখিত ঠিকানায় অতিসত্বর আপনাদের সাহাঁধ্য 
প্রেরণ করিয়া! অ+মার্দিগকে আনন্দিত করিবেন । 

শস্রানিত্য-পদাশ্রিত 
সেবকমণ্ডলী । 

সাহায্য পাঁঠাইবার ঠিকান! :- 
শ্রীমৎ প্রণবাঁনন্দ অবধৃকত, 

মহানির্বাণষঠ, কালীঘ1ট-পোঃ, কলিকাতা । 

খা 

ভ্রীন্নিভা-পোপাল। 
ূ তাল_-ঠুরি )। 

জয় নিত্যগোপাল নিবঞ্জন । 
করাঁল.ক।ল-ভন্ব-হুরণ ॥ 

তুমি কখন চিন্ময় হ'য়ে করহু বিরাজ, 

কভু চিন্ম়ী হইয়ে ধর অপরূপ সাজ; 
তুমি লীলার ছলে, কারণ-বাঁরি।ধ-জলে, 
ভেসে কুতুৰলে করিলে ধরণী-্থজন ॥ 
শশী হুর্ধ্য নভঃ, বাঁয়ু সিন্ধু ধরা, 
তখ নিত্য-নিদেশ বহিছে তাঁরা ৮ 
ব্রক্ষা আদি পুরন্দর, যক্ষ গন্ধব্ব কিন, 
তার! সেবে নিরন্তর; তব অভয় চরণ ॥ 

তুমি কখন মুরলীধাঁরী, কখন রাধা, 
কভু করাল-বদন! কাঁলী শিব-স্ুখদা $--- 
তোমার ভাবের অস্ত, নাহি জানে অনস্ত, 

পালায় কৃতাস্ত অন্তরে হেরি তব ভক্তগণ ॥ 

তুমি চৈতন্তরূপেতে ৫্রম বিঙ্গাও নদীয়ার, 

কভু জ্ঞানানন্দরূপে রাজ ভকত-হিয়ায় ১- 
ধম বক্ষার তরে, এলে গোলোক ছেড়ে, 
বক্ষ ছুস্তরে মাধবানন্দে রাঁজীবলোচন ! 

ভক্ত-কপা-ভিক্ষু 
শ্রারশিনী কুমার বসু। 
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সব জক্ঞান্। 

ভক্ত-বাঞ|-কল্পতরু,  গাঁবনিধি। সেই বুদ্ধির অতীত, জ্ঞানেরও অতীত *; বাস্ত;বক 
ভূতভাঁবন শ্রীভগবান ভাবের দ্বার ভাব্যঃ 
ভাববন্ধনেই তিনি বাধা পড়েন। অন্ত কোন 
প্রকারে তাহাকে ধবিতে পাঁশ যা না। এই 
সংসারে দেখ যায় আমর কোন ব্যক্তিবিশ্বের 

সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে হইলে, কাহাকেওু 

আপনার করিতে হইলে, তাহার সহিত্ত একটা 
সম্বন্ধ পাতাইয়া বসি । বাবা, মা, খুড়, জ্যেঠা, 
দাদা, দিদি এইরূপ কোন না কোন একটা 

সন্বন্ধ পাতাইয়। স্নেহের বন্ধনে বাধিঘ্া) ফেল) 
দুরস্থ ব্যক্তিকে নিকট করিয়া ফেলি; 
নিঃসম্পকাঁয় নিতান্ত পরকেও আপনার করিয়| 
ফেলি। এইরূপ না করিলে, একট! ভাব 

জমাইয় তুলিতে না পারিলে ঘনিষ্ঠ অ:স্বীয়ত! 
জন্মে না ;--কেমন একট।| দুর দুর» পর পর 
ভ্বাব থাকিয়! যাঁয়। সংসার-খেলায় এই সম্বন্ধ 

পাতানউ। যেমন লৌকিক রস-বিলাসের জন্য 
আবশ্যক, ভগবৎ্-ভজন-ব্য।পারেও ওই সম্বন্ধ 
পাতানট। সেই অখিল-হরসা-ম ত-মৃত্তি শ্ীভগব/নের 
সহিত মস-সভ্তোগের জন্য তদ্রপই আবশ্যক । 
সেই অনস্ত, অব্যক্ত; বাক্যমনের অগে'চর 

শ্বীভগবানকে আমর! কিরূপে আঁপনাঁর করিতে 
পারি? ইহলোঁকে যে কোন বাক্তিই আমাদের 
ইন্জিয়-গ্রাহা, আমরা তাহাকে দেখিতে পাই, 
তাহার কথ। শুনিতে পাই, তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারি, তাহাকে বক্ষে ধরিয়া! আলিঙ্গন 
করিতে পাবি । তবুও এক ব্যক্তিকে অ!পনার 

কাঁরতে হইলে আহাৰ সঙ্গে একটা সম্বন্ধ 
পাঁতাইয়া! না লইলে সুবিধ! হুয় না। কিন্তু 
জ্রভগবানত' আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহা নন। 
তিলি আমাদের বাক্যের অতীত, মনের অতীত, | 

তিনি আমা,দর পক্ষে পর--পর হইতেও 

পরঃ কেন ন1, আমর। বাস্তবিক 
অন্তরে তাহাকে আপনার বলিয! 

অন্থভব করিনা । কিন্তু সেই পরাৎ-পর 

পরমপুরুষকে আপনার করিতে হইবে; 
তাহাকে নিভাস্তই আপনার জন করিয়া 
লইতে হইবে । এইরূপ করিতে হইলে 

তাহার সহিত একট] সম্বন্ধ পাঁধাইয়া না 
লইলে কোন মতেই উহা? সম্ভব প্র 

হয় না। সেই ধরা ধবির অভীত লোকটিকে 

ধরিতে গেলে, সেই সর্ধবন্ধনপরিশুন্ত 
ব্যক্তিকে ধক্সিতে গেলে একটা সম্বন্ধ পাতান 
চাই ;--একট্টা ভাব জমান চাই! এইজন্ত 
পঞ্চভাবের উপাসনার বাবস্থা হইয়াছে । এই 
পঞ্চভাবের যে কোন একটা ভাব জমিয়া 

উঠিলেই তাহ।কে আপনার করা যাঁয় 
তাহাকে »ভ্োগ করাও যাঁয়। কোন কোন 

আচধের মতে ভাব পাচ প্রকারঃ কোন 

কোন শাস্বমতে ভাঁব দ্শবিধ। বৈষ্ণব 
আচা্যাগণ মধুর ভাবকেই শ্রেন্ ভাব বলিয়। 

নিদেশি করিয়াছেন। তাহাদের মতে অন্ত 

সমস্ত ভবই এ মধুর ভাবের অন্তর্থত। 
তাহাদের এই মতের দোহ।ই দিয়া আজকাল 
অনেককেই এই ভাবে উপাসনা করিতে 
প্রয়াসী দেখা যায় এবং অন্ত ভাবের উপাঁলক- 
দিগকে ইহারা নিকৃষ্ট অধিকারী জানে একটু 
অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াও থাকেন! এক্ষণে 
“আ৷লে।চ্য এই যেঃ এই ভাবে উপাসনা করিতে 

গ "আবজ'নসগোচরং৮ ৷ আ্রতি। 



্রীঞ্রীনিত্যধর্্ম বা! সর্ববধ্সমন্থয়। 

সকালেই সমভাবে ্ধিকারী কি না? মধুর 
ভাবের উপাঁদনার অর্থ এই যে, জ্রীভগবাঁনকে 
পতি ব| পত্তি ভাবিয়া উপাসন। করা । এইরূপ 

উপাপনার কিন্ত এই পতি-পত্বীভাবের মধ্যে 
কাম-গন্ধটুকু পধ্যস্ত থাকিতে পারিবে ন!। যাহার। 

সম্পূর্ণরূপে কামরিগুকে বশীভূত করিয়াছেন, 
বহার! প্রকুহ পিতেন্ত্রির় ও আত্মজয়ী 

তাহারাই এইরূপ সাধনের আধকারী। তাই 
বলেও হবে, নিরেও শিহ্বরে» রাম, শ্যামা 

সকলেই এ+ভাবের উপাসক হইতে পারে'না। 
সদ্গুরুর মাঁজ। ব্যতীত শ্বেচ্ছাঁয় এইরূপ উপা- 
সনা করিতে গেলে পতন অবধ্ঠস্তাবী বপিয়াই 
বোধ হয়। যেখানে সেখ।নে, খন তখন 
ধেসে ব্যক্তি এই রসের রসিক হইতে পারে 
নাঁ। যেসেব্যক্তি মধুর ভাবের উপাসনার 
অধিকারী নহে। ব্রজগোপীর।ই প্রকৃত পক্ষে 
এই রদমের রসিকা ছিলেন; তাহাই 
যথার্থ মধুর ভাবে শ্রীভগবানকে ভজন করিয়। 
গিঘছেন। তাই ঝলে, সকলেই তাহার 
অধিকারী হইবে? আমার প্রভু শ্রীশ্রীমদবধূত 
জ্ঞানানন্দ ম্বামী মহারাজ একদিন আমাকে 
ঝবলিয়্াছিলেন যে, ভগবানের মধুর লীল। 
প্রভৃতি যাহাতে বর্ণিত আছে অর্থাৎ ঝাঁস- 
পর্চধ্যা যব গ্রন্থ সাধারণের পাঠ্য নহে! গুরু 

যাহাকে অধিকারী দেখিম। পড়িহে আদেশ 
করিবেন, তিনিই উহ! পাড়তে পারেন। নতুবা 
কেহ পড়িবাঁরও অধকাপী নন। এক্ষণে মুদ্রা যন্ত্রের 
প্রলীদে সকল গ্রন্থই সহ্জ্র-লভ্য হওয়ায় 
সকলেই নকল গ্রন্থ পড়িতেছেন, কিন্তু পুর্বে 
এরূপ ব্যবস্থা ছিল না। বিন। গুরু-আজ্ায় 
এঁ সকল গুহ গ্রন্থ কেহ পড়িতে পাইত না। 
প্রকৃত অধিকারী না হইলে গুহালীলায় কাহারও 
প্রবেশাধিকার জন্মে না। এই মধুর 
ভাঁবের উপাসন। নিতান্তই গুহ ব্যাপাঞ । 

| মম সর্বস্ব রামঃ কমললোচনঃ।” 

১৪১ 

চৈত্তন্ত চরিতামৃত বলেন,স্্ত্রজবিনা ইহার 
অন্যত্র নাহি বাস”-- ৯ ব্রজ-গোপীরাই এই 

রসান্বাদনের অধিধারিণী হইয়াছিলেন। কিন্ত 
তাহারা কি সাধারণ গোঁপাঙ্গন। 1? তাহাদের 

প্রেম কি প্রাকৃত প্রেম? তাহার! জঙন্ষান্তরের 

সাঁধনসিদ্ধ ধধষি। শ্রীভগবাঁনের জগ-জন'নয়ন- 
বঞজন-কাস্ত-দেহ কাস্ত।ভাবে ভোগ করিবার জঙ 

তাহাদের অভিলাষ জন্িয়াছিল। পরম দয়াল 
তাহার অগ্রারুত সিদ্ধ-শুদ্ধ ঠিয় ভক্তগণের 
প্র অভিলাষ পূর্ণ করণেচ্ছায় স্তাহাদিগকে লইম্না 
দবাপরযুগে রাঁস-লীলা করেন। তাহা হইলেই 
দেখ| যাইতেছে, সাধন-সিদ্ধ না হইতে পারিলে 

এ রাস-লীলায় অধিকার হয়ন।। আর এক 
কথা, গে'পীগণ জন্মস্তবের সাঁধন-সদ্ব খষি 

হইলেও এ জন্মে কাত্যায়নীপুঙা৷ করিয়! সর্ব 
প্রথমে জগদ্থাকে প্রসন্ন করেন এবং 

তাহার কাছে ভগবানকে পতিভাবে 

পাইবার জন্ত বন প্রার্থনা করেন। ইহার 
তাতপধ্য কি? মানব-দেহ ধারণ করিলে 

কাঁম-রিপুর হস্ত হইতে কাহারও অব্যাহতি 
ন।ই। এই জগৎ অবিষ্ঠ।মোহিত। ল্ুতর(ং 

অবিগ্ভা-সঞ্তাত রিপুকুলের হস্ত হইতে মুক্তি-লাভ 
করিতে হইলে, সেই য্হামাগার কপা লাভ 
কর! চাই। তিনি গ্রসম্ হইয়। যাহ।কে অভয় 
দান করেন, তিনই নিপু জয় করিতে সক্ষম; 
নতুব। প্রমাথী ইন্দ্রিয়গণের হস্ত হইতে পরিজ্রাণ 
লাভের উপায়াস্তর নাই। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় 
জঙ্জ করিতে হইলে মাতৃভীবের সাধন ব্যতীত 
উপায় নাই।* যে কোন চিন্তাশীল 
ব্যক্তি ইহা অনুভব করিতে পারিবেন যে, 

* তাবন্পাশে পভগবানফে থরিতে গিয়। এই 
হুলে বুঝি লেখক নিজেই ধরা পড়িয়াছেম! প্তথখাপি 

অন্যতম সম্পা্ক। 



ভিত 

১৪২ 

মাঁতৃভবের নিকট কাম রিপু যেরূপ সহজে 
পরাজিত ' হয়, এমন ত্যার কুত্রাপি নহে ।* 
কোন সুন্দরী যুবতী সন্দর্শনে যঙ্গি প্রথষেই 
তৎ্প্রতি মাতৃভাবের সঞ্চার হয়, তবে আর 

তা'র রূপ-লাবণ্যে, হাঁব-ভাবে বা! কুটিল কটাক্ষে 
কাঁম উদ্দীপনার জস্তাঁবনা থাকে না। যে 
এক নিষ্ঠ মাতৃভীবের সাধক অগজ্জননীর কপায় 

ধ্ ভাবে সিদ্ধিলাঁভ ককিতে পাঁরেন, তিনি 
সর্বত্রই অন্ততঃ সকল শ্ত্রী-মূর্তিতেই মাত- 
মূর্তির বিকাঁশ সনর্শন করেন। তখনই তিনি 
কাঁমরিপুকে যথার্থরূপে জয় করিতে সমর্থ হন। 
নতুবা সেই ছুর্দমনীয় রিপুক্ষে। জয় করা 
সাধারণ জীবের সাধ্যায়ত্ত নহে । যিনি এইরূপ 
জিতেক্দিদ্স হইতে পারিয়াছেন, তিনিই যেন মধুর 
ভাঁবের উপাঁসন। করিতে অগ্রসর হ'ন ! নতুবা, 
হে কঙ্গি-হত দুর্ব্বল জীব, ইন্ড্রিযপরবশ পরাধীন 

জীব!  জগজ্জননীই তোমাদের উপান্ত; 
মাতৃভাবই তোমাদের অবলম্বনীয়। তৌমরা 
রোঁজ! নও, সুতরাং সর্পের সহিত খেল। করিতে 

যাঁইও না। কাঁমরিপু জয় করিতে পার নাই, 
নিষ্ষাম প্রেম-লীলার অভিনয় করিতে যাঁইও না। 
আর ভাবিয়া দ্বেখ, মায়ের কাছে সাঁত খুন মাঁপ, 

সম্তান যতই কেন অপরাধ করুক না, করুণাময়ী 
জননী কখনই তাহার দোষ গ্রহণ কঝেন না; 
যত অপরাঁধই করুক, মা কখনই তাঁকে 
পরিত্যাগ করেননা। কিন্তু ভাই, পতির 

কাছে সে আবার চলিবে না। সেখানে কথায় 

* জগঘন্বার সম্ম.খেই ছাগবলির ব্যবস্থা আছে। 
ছাগ-_কাম। 

জ্রীভগবানের জগদম্ব! মুত্তির কৃপ! হইলে তবে দাঁত, 
সধা, বাংসল/, মধুর প্রভৃতি ভাবে তাহাকে, সম্ভোগ 
করিবার অধিকার হয়। লেখকের বোধ হয়, ইহাই 
অভিপ্রায় ৷ 

২. অন্কতম সম্পাদক । 

শ্রীপ্ীনিতাধন্্ম বা সর্ববধর্সমন্থীয় | 

কথায় মান, অভিমান, লাঞ্চনা, তিরস্কার 
বিবাদ, বিসম্বা। অপরাধ । সেখানে এও 
অল্পে মার্জনা! নাই।* এই সংসারে দেখ, 
বালিক! প্রথম বয়সে তাহার মা'র অনুগত 

হইয়াই থাকে । তা"র ক্ষুদ্র প্রাণের যতটুকু 
তক্তি ভালবাসা সমস্তই তখন তার মা'র 
উদ্দোস্টেই উৎসর্গীকৃত হয়। তখন সে তা'র 
ম। ছাঁড়। আর কাহাকেও জানে নাচ" 

কাহাকেও চায় না। কিন্তু যখন সে বমস্থা হয়, 

খন যৌবনষলয়-সঞ্চারে তাঁ'র দেহ-লত। নব 
শোভা য় পল্লবিত হইয়! উঠে, ভাব-কুন্থম-কলিকা- 
কুল স্বুটনোনুখ হইয়। উঠে, নব-রস সঞ্চার 
আপনার ভিতরে আপনি যেন চঞ্চল হইয়া! উঠে, 
একটা অঙ্ঞাত অননুভূতপূর্ধব রস-বিলাসের 
আকাঙ্কায় তাঁর প্রাণট। তরঙগায়িত হুইতে 

থাকে, তখন তাঁ'র সেই অবস্থ। দেখিয়। জননী 
নিজেই তা'র জন্ত একটা সৎপাত্রের সন্ধ/ন 
করেন। কিন্তু এই রসবোধের পুর্বে মায়ের 
অনুগত হইয়াই থাকিতে হ্য়। গুঞ্চমবর্ষার 
বালিকার মুখে রসের কথ৷ শুনিলে যেমন তাহা 

একট! উপঙহ্কামের বিষয় হয়, ৫ঠমনি সিদ্ধি" 
লাভের পূর্বে, কাঁমরিপু জয়ের পূর্বে অর্থাৎ 
সাধকের বাল্যাবস্ায় মধুর ভাবের উপাসনার 
প্রয়াসী হওয়াও একটা উপহান্তকর ব্যাপার। 
আগে রসবোধ হউক, তবেত সেই রসময়ের 
সহিত রসালাপ করিবে ? এখনও তোমার 

কথ। ফোটে নি, এখনও মাঁকেই ভাল ক'রে 

ড'কৃতে পার না, তবে বরের সঙ্গে কথ কইবে 
কি প্রকারে? এইরূপ বাল্য-বিবাঞ্ের ব্যবস্থাটা 
আমাদের ভাল বলিয়া বোধ হয় না। 

7 * অপরিণত-বৃদ্ধি, উচ্ছুঙ্থলা, নবীনা, নৰোটা 
বালিকার পক্ষে তাহাই বটে । 

অন্ঠতম সম্পাদক । 



শ্ীপ্রীনিত্যধশ্ন বা সর্ববধর্মসমন্থয় 

আর মায়ের বিনা অনুমতিতে তুমি আপন 
চ্ছায় ঘদি বব জুটা ইয়া! লইতে চাঁও, তা" হলেও 
বর জুটিবে না। মান! দিলে, তোমার সাঁধ্য 
কি যেতুমি আপন ₹*তে জুটাইথ! লইবে? 
সে বর ত আর এই পার্থিব বরের ন্যায় 
ধনৈশ্ধ্যের কাঙ্গাল নন। তিনি চা*ন কেবল 

তোমার হদয়স্থিত পরম পবিত্র ভাব-ধন। সে 
বিষয়ে যে তুণ্ম এখন একেবারে দরিদ্র। সে 
ধনেরু তুমি এখন কাঙ্গাল। ন্ুতরাং বরের 
তোমাকে আদৌ মনে ধরিবে না। যেটুকুকে ! 
তুমি ভাবধন বলিয়া! মনে করিতেছ, তাহা ; 

৩৪৩ 

পবিত্র নহে । তাহ! হ'তে মে কামের পুতি-গন্ধ 
নির্গত হইতেছে । ", অপবিত্র পদাথ দিক! 
কি তুমি সেই পরম বরকে ভুলাইতে পার? 
&ঁ নিকৃষ্টদ্রব্য কি সেই পরাৎপরের উপযোগী 
হইতে পারে? অতএব তোমার এ ভ্রম দুর 
কর। তুমি যদি সেই রসিক-শেখরের যোগ্য 
ভুরলিকা হইতে চাও, তবে খন মাতৃ- 
ক্রোড়ই তোমার আঁশ্রয়। তিনিই তোমার 
তৃপ্তির জন্ত যথাকালে যথাযোগ্য ব্যবস্থা! 
করিবেন। 

শ্রীউপেন্দ্রনাথ নাগ, এল, এম, এস। 

নবম | 
( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর, ৩৯ পৃষ্ঠ দেখুন ) 

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ | 
আমাদের ঠাকুর শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ দেব 

মঙগারাঁজ বপিয়াছেন,-০ভি্ডিত্য ভিন 

জাতি লা! ভিজ ভিন জম্প্র- 

শগাস্স একত্র আহাল্প কল্লিলে 
বা এক্কভ্র লিম্স। উপাসন্ন! 
ক্ুল্পসিলেই জাত্তি-সম্ন্ৰস্স স্ব! 
হন্স-হমমন্বন্স হন লা ।” 

আবার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিতেন, 
"জননী যেমন স্বাস্থ্যের অবস্থ! বিবেচন! 
করিয়! কোন সন্তানের জন্য সাগু, কাহারও 

কাহারও জগ্ত মাছের ঝোল, আবার ক্কাহারও 

জন্য পোলাও ব্যবস্থা! করেন, তদ্রুপ জগজ্জননী 
ভিন্ন-ভিন্ন দেশ-বাসী, ভিন্ন-ভিন্ন*প্রকাতি-বিশিষ্ট 
ভিন্ন-ভিষ্ন সন্তানের জগ্ত ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম নির্দি্ট 

করিয়াছেন” সুতরাং অঙ্গগত শান্ত সন্তান 

যেমন মতৃদেবীর ব্যবস্থা হষ্টচিন্তে পালন 

করিয়া পরিণামে ন্ুস্থ ও বালক্ট-দেহ হইয়া 
স্বাস্থা-স্থথ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, ত্ব্রপ 

আনন্দময়ীর,:শিষ্ট, শান্ত সন্তাঁন, বিশ্বাসী সাঁধক 
অক্্ান্ঠ সমন্ত ধর্মই জগদন্বার ব্যবস্থা ুতরাঁং 
দ্বণ।, বিদ্বেষ বা তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে, এই 
মনে করিষ্ব। নিজ নিজ দেশ, কাল ব প্রকৃতি 
অনুযায়ী ধর্মে অটল বিশ্বাম ও অচল! শ্রদ্ধ! 

রাঁখিয়। সাধনক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিলে 

ক্রমে ক্রমে সাধ্য-সাঁধন-তব হয়ে প্কুরিত 
হইয়া পরিশেষে বুঝিতে পারিবেন যে, সেই 
একই প্রাণারাম হৃদয়ের ধন অনস্ত করুণার 

আঁধার শ্রীভগব'ন অশেস-করণ!-বশে ভিন্ন ভিন্ন 
দেশের ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন সাজে সাঁজিয়াছেন-_-নিঃসন্দেহ অনুভব 
করিবেন যে তীহার প্রাণের ঠাকুর বহুরূপী-্” 
তিনি শুধু আমার নহেল, তিনি বহুবল্পভ। 

ইহাই অকপট ও সরল-বিশ্বাসী সাধক, সিদ্ষ 
পুরুষ ও ম্হাঁজনদিখের মত ॥ 
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শ্রীভগবনের কপাপাত্র স্বনামপ্রঙ্গিদ্ধ কোন 
এক হিন্দু ভক্ত প্রীভগবাঁনের এই ভাবটী কিরূপ 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই স্থানে . তাহার 
উল্লেখ করা হইল £--- 

ভারি সভা হইয়াছে, 
মেৌঁলবী যতেক, আ-নাঁভিলঘিত, 

দাড়ি-ধারী বসিয়াছে ॥ 
মাঁথে বাধা পাঁক, আল্্বোলা আগে, 

আমির সে মাঝে বসি। 
একহাত দাঁড়ি, অত্তীব গন্তীর 

আরবী কহে হাসি হাঁসি ॥ 
সকলে তাহারে ভকতি করিছে, 

মুখ তার চাহি দেখি। 

চেন চেন করি, চিনিতে ন। পাবি, 
. দাড়ি গেছে মুখ ঢাঁকি ॥ 

এমন সময় হঠাঁৎ সে জন 
চাছিল আমার দিঠে, 

নয়ন মিলিল, অমনি চিনম্ু, 
আমার ঝসিক বটে ॥) 

সে বেশ দেখিয়া, বড় হাসি পেল, 
আচল ঝাপিন্ মুখে 

লজ্জা পেয়ে যেন, আখি ঠারি বলে 
প্রকাশ করো নাকাকে ॥ 

১ ও ১ চি] সং 

আমি ( কহিলাম ) :-- 
“ছুও না আমারে, পেঁয়াজ রম্দুন 

গন্ধ কয় গায়ে তব । 

এতদিনে সখা, জাতিটি খোয়।লে, 
সমন্বয় করাইব ॥* 

' বুসিক (শ্রীভগবান ) কহিলেন £-_ 
লুকায়ে সবারে, গিয়াছিনু আমি 

বাহিন্ন করিলে তুমি, 
চিরদিন ছেন, যে খুজে আমাকে, 

তারে ধর! দেই আমি ॥ 

প্রীশ্রীনিত্যধর্ন্ম বা সর্ববধর্সমন্থয় 

আড়ালে আড়ালে ফ্দাই বেড়াই 
ঠাউরিয়! যে বা দেখে। রঃ 

অল্প ধৈর্ধয ধরে, পাছে পাছে ফিরে 
সে ধরিতে পারে মোকে ॥ 

উহারা আমাকে, ভকতি করিয়! 
মুখেতে দিয়াছে দাড়ি। 

ওইরূপে ওর! পায় স্কুখ মনে, 
তেই গইরূপ ধরি ॥ 

ভূমি যাঁহ৷ চাও, বেশ ফিরাইব, 
ঘুচাব পিঘাজ-গন্ধ | 

তোমার নয়নে সদাই মিঙ্িব 
'রসিক নয়নানন্দ ॥ 

% ্ ্ 

অবিচ্ভা-জড়িত অবৃস্থায় স্বার্থের প্রাচীরের 
মধ্যে থ।কিয়া যেমন আমরা নিজের সস্তাঁনটার 
সহিত অপরের সম্তানের বিষম গ্রভেদ বোধ করি, 
অজ্ঞান শিশুগ্তলি যেমন "আমার খেলন! ভাল ! 
আমার খেলনা ভাল ।” বলিয়া কলহ করে, 

ধন্ম-বাজ্যেও তদ্রুপ আমর) অজ্ঞান-অবস্থায় 

“আমার ধশ্ম ভাঁগ, আমার ধন্ম ভাল” বলিয়া 

গর্বিত হই ; এবং মোহের মাত্র! আরও অধিক 
হইলে গুধু উহাতেই ক্ষান্ত না থাকিয়। প্রকাশ্তে 
প্রচার কৰিতে আরম্ভ করি যে» অপরের ধর 

বন্দ; ত্রাস্তিমূলক ও অসত্য । 
কোন নির্দিষ্ট ষ্টেশনে গাড়ী পাইবার জন্য 

দুইজন পথিক যেমন পথের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া 
কলহ-বিবাদে উন্মত্ত হইলে নিরূপিত সময়ে 

নির্দষ্ট গাড়ী ছাড়িয়া দেয়-স্উভয়ের মধ্যে 
কাহার অভিলষিত স্থানে যাওয়া হয় না, তব্রুপ 
“পরের ধণ্ম মন্দ” ইহা! (প্রমাণে ব্যস্ত হইলে 
নিজের ধর্শ, নিজের সাঁধনা-বিষয়ে ভ্ত্রাম্তি ও 
“অনাস্থা হইয়া জীব পরিশেষে দেখিতে পার 
ষে, সে যে আধারে তেই অবধাবেই, পড়িয়া 
আছে--এক পাও অগ্রসর ক্য় নাই ;- এদিকে 



জ্ীত্রীনিত্যধন্ম ব1 সর্ববধর্শস্মন্থয | 

গাঁড়ী ছাড়িয়া! দিয়াছে, _পরমায়ু শেষ 
হইয়াছে । তাই বুঝি মহাত্মা কবির সাধ কগণকে 
সাবধান করিয়াছেন । তিনি বলতেছেন”_ 

“ইাঞ্জী হাজী করতে রহ বৈঠকে আপন্ ঠাই ।” 
(আপন ধর্মে অচল! নিষ্ঠা রাখিয়া অপরের 
ধম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধেও বন্িতে থাঁক, *হ! উহাও 
সত্য, ই। উহাও সম্ঠয |”) 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে আবিভতত শ্াভগবানের 
অবতারগণ মূল ধন্ম-মত গচাঁরের সঙ্গে সঙ্গে এ 
সকল দেশের আচার বাবহার সন্বন্ধেও কিছু 

কিছু. নিয়মের স্থাপন করিতে বাধ্য 'ন। প্রক্কত 
ঘর্মধনুটানের সঙ্গে সকল আঁচবাদির বিশেষ 
কোন সংশ্রধ না থাফিলেও এগুলি সম্বন্ধে কিছু 
কিছু নিয়ম নির্দেশ করিবার আবগ্তক হয়। এই 

বিশ।ল পুথিবীর নানা স্থানের অধিব।স'দের 
এ সকল আচ'রাঁদি এত পৃথক যে সগয়ে 
সময়ে সেগুলি সম্পূর্ণ বিপরীভ-ভাবাপন 
বলিয়া বুবিতে পারা যায়; সুতরাং 

বলপূর্ব্বক উক্ত অংচার ব্যবহার গুপ্িএ একত।- 
সম্পাদন করিতে গেলে ভাহার ফলও 

বিপরীত ভয়। অথচ প্রকৃত ধন্মীচরণের সঙ্গে 
এগুল্পর বিশেষে কোন সম্বপ্ধ নাউ, মুসলমান-শান্ 
যেরূপ আচাঁরকে শুচি বলেন, হিন্দু-শাস্ত্রকাও 
হয়ত সেই আঁচাঁরকে শুচি বলেন না। 
অথচ উভয় শান্সই অণুচি হইয়া ধন্মানুষ্টান 
নিষেধ করেন। হিন্দু শান্ত্রনুসারে পাদুকা" 
সহ ব| পা? ধৌত ন। করিয়া অথব! অনাদি না 
করিয়া উপাসন-মন্দিবে প্রবেশ নিষেধ করেন 
কিন্তু পৃথিবীতে এমন দেশ আছে, তে স্থানের 

লোকের পক্ষে নগ্পদ্দে বিচরণ অথবা অনবরত 

পাঁদধোৌত করা কিন্ব। লানাি করা একেবারে 
অসম্ভব স্রতরাঁং প্র সকল স্থানের ধর্ম-সংস্ক!র 

জন্ত আবিভূর্তি ধন্ীচাপ্যগন উক্ত প্রকার 
আচাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কোন বীধাবাধি নিয়ম 

হন 

৯৪৫ 

করিতে চান নাই । এদিকে ধর্দানুষ্ঠান করিতে 
গেলে আচাধ্যগণের, বিধিনিষেধ সম্পূর্ণ না 

মানিয়া নিজের শ্ুবিধা, ইচ্ছা বা বিগ্যান্যায়ী 

টীক। টিপ্পনী করিলে, আচার্ধ্যগণের অবাধ্য হইয়] 
উচ্ছল হওয়ার জন্ত দর্দলাতে সমৃহ ব্যাঘাত 
জন্মে। শ্রী্রীদচ্চিদানন্দ লাভের সহিত সামান্ত 

সামান্য আচার ব্যবহারের চরমে কোন সম্বন্ধ 

না থাঁকিলেও অধদিতে বিশ্যে সম্বন্ধ আঁহে +" 
এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে ইগুলি বাঁদ দিলে ধর্মলাঁভ 

একেবারে অসম্ভব । হিন্দু-শানে একাদশী 

তিথির পাঁলন কটা আচার। খুঙ্গান-শান্সে 

রবিবারে সাংসারিক কম্মাদি বন্ধ করিয়া অজ 
ধর্্মানুষ্ঠান একটি আচার । কোন সাধক যদি 
উক্ত আাচ!রে "তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া যথেচ্ছাচাও 

করেন, তবে উক্ত আচারের প্রবর্তক-দিগের 
অবমাননা জন্ত ঞবং তাহার প্রকৃতি ক্রমশঃ 

অণ্ধক উচ্চজ্খল হওয়ায় ধণ্মলাভ তাহার পক্ষে 
অসম্ভব হনে, ইভাই মহাপুরুমদিগের মত। 
ঈলীর।মকুষ্ পরমহ"স দেব বলিতেন,-ণশস্তের 
খোল। হইন্ছে গাছ হম না) শাঁস হইতে গাছ হয় 

সতা বটে কিন্তু তই খে!ল!টি বাদ দিয়া শুধু 
শ'স পুহিলে গাঁছ হয় না, খোসা! সমেত বীজ 
পুতিতে ভয় ।” তুদ্ধপ ধন্মলাভের পরিণামে 

বিশি-নিষেধের মহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ ন! 
থাকিলেও প্রথমাবস্থায় এ গুলির সহিত বিশেষ 
সস্বন্ধ আঁছে--এ্রগুলি অবশ্য পালনীয় । তাহা 

যদি সত্য হয় তবে ব্রাঙ্ষণ, মুসলমান ও খুষ্টানের 

একত্রে একস্থানে উপাসনা! কিরুপে সম্ভবে ! 
তাহার সম্বন্বেও সেই কথা । হিন্দু-ধর্শ-শাস্ত্ 
অনুসারে কে'ন কোন বস্ত ভক্ষণ নিষিদ্ধ কিন্ত 
মুসলমান বা খৃষ্টান-শান্স অনুসারে উহ! নিষিদ্ধ 

নহে; আবার উক্ত ঠিন শান্সের প্রণেতাই হয়ত 
(উক্ত শান্্-বিশ্যে অনুসারে ) স্বয়ং ঈশ্বর ব 

ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষ ; সুতরাং উক্ত শাস্ত্র 
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বিশেষ অনুসারে ভাঁহ!র বিধি পালন না করিলে, 

মহা অপরাধজন্ধ ঈশ্বর প্রাপ্তিও অসম্ভব, 
এরপস্থুলে হিন্দু, যুলমান ও থৃষ্টানের পক্ষে 

একত্রে একসঙ্গে ভোঁজন করা কিরূপে সম্ভব? 
তই আমাদের মহাপ্রভু শ্রশ্রীজ্ঞানানন্দদেব 
ঠ1হাঁর “সর্বধন্ম-নির্য়পার” নামক গ্রন্থে উক্ত 

(ব্যয়ে আমাদিগকে সাবধান করিয়াছেন ও 

সর্বাধন্শসমন্য়ের প্ররূুত অর্থ কি তাহা বুঝায় 

দিয়াছেন। 

ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ত দুরের কথ ষে হিন্দু 
ধন্দের মজ্জাগত মুলমন্ত্র “একমেবাদিতীয়ং৮, 
তাহার মধ্যেও কিরূপ ভিন্নবিধি লক্ষা করুন। 

আমর! নিষ্ঠাবান শক্তের মুখে শুনিতে পাই 

“তুলসীর গন্ধে চগিঙাদ্বী ক্রুদ্ধ হন,” ( তুলসী- 

ঘ্রাণমাত্রেণ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকাঁ।) আবার 
নৈঠিক বৈষ্ণৰের মুখে শুনিতে প।ই, “অপরাজি 1 
পুষ্পে শ্রীকৃষ্ণের পুজ। করিলে অন্ধ হইতে হয়।% 
আমরা এগুলিকে বিদ্বেষানলে দগ্ধ সাধকের 

পক্গিপ্ত শ্লোক বলি না; আমর! বলি ভিন্ন 
ভিন্ন সাঁদনের প্রকৃতি অনুযায়ী অতভ্যাবশ্যক'য় 
ভিন্ন ভিন্ন বিধি। গুলির মধ্যে সব গুলির 

সমাক হেত নির্দেশ কর! মানব বুদ্ধির অগম্য 

বিষয়; তবে এইমাত্র বক্তব্য যে, বিদ্যালয়ের 
সমস্ত ছাত্রকেই ওক শ্রেণীতে নসাইযা একই 
পাঠ পড়াইবার চে বুদ্ধিমানের কাঁধ্য নহে। 
জখিসাময় শ্রীভগবানের বৈচিত্রময় জগতে মনে 

ত দুবেরু কথ, ছুইটী মন্গষ্যের ছুইখ। নি মুখেও 
সাদৃশ্ঠ নাই। থুষ্টাীন-ধণন ম্ুসভ্য স্তশিক্ষিত 
ইউরোপীর় জাতির হস্তে পড়িয়াছে তথ|পি 
এই দুই হাঁজার বৎসরের মণ্যে উহাতে শতাধিক 
সম্প্রদায় ॥ মূলে উহাদের বিশেষ প্রভেদ ন! 
থাঁকিলেও আচাঁর ব্যবহার প্রভৃতর স্তায় 
সামান্ত .সামান্য বিষয়ে প্রায় শতাধিক 
মতভেদ ! 

আ.ঞ্রীনিত্যধর্ম ব। সর্ধবধশ্মীসমন্য়' 

বাঁহ!রা হনে করেন এক সঙ্গে আহাবাদি 
না করিলে ভ!লবাসার চরমসীমা! দেখান হয় 
না, তাহ'রা ভ্রান্ত নন কি? এক জননীর 
একই উদরে জনাগ্রহণ করিয়া, ভ্রাতা ও 
ভগিনী জগতে আসিয়া পরস্পর শ্গেহস্নে 
আবদ্ধ ইহা স্বভাঁবতঃই দেখা যায়, তাই 
বলিয়া কি তাহাদের একাঁসনে একপাত্রে 
আহার আনশ্যক হয়? অকৃত্রিম প্রীতি-স্তত্রে 
পরস্পর গাথা ছুটি ফুলের মত বন্ধুর 
অভাঁব এজগতে নাই কিন্তু তাই বগিয়া কি 
তাহাদের জীবনের সমস্ত কা্যই একসঙ্গে 
করিগ্জা থাকেন? হিন্দবিধবা রমণীকে 
বা নিষ্ঠাবান হিন্দুপিতাকে আহার-কালে 
তাহাদের প্রাণাধিচ নয়ন-মনি সদৃশ পুত্রও 
স্পর্শ করিতে পায় না, কিন্তু তাই বলিয়া 
কি বলিতে কইবে, উক্ত জনক বা জননী 
এ পুত্রকে ভাল বাসেন না? প্রকৃত 
ধম্নলাঁভ করিতে ভইলে, এ ধন্মবিশেষের 
স্থাপয়িা ঈশ্বর-প্রেরিত মহাপুরুষের বা 
স্বয়ং ঈশ্বরাবভাবের নির্দি্ সামান্ত সামান্য 
আচার ব্যবহার গুলি উল্লজ্বন করিবার 

কিছুমাত্র আবশ্ঠক হয় না, বরং উহা 

করিলে পাপম্পর্শ হয়। চাঁরিশত বৎসর 

পূর্বে যে প্রেমের অবতারের প্রেম-বন্যায় 

জগৎ ভাসিয়া গিয়!ছিল,--যে দয়াল প্রভু, 
দ্বণিত বেশ্তা ও অস্পৃশ্য কুষ্ঠিকেও তীহা'র প্রেম- 
মাখা কোলে তুল! লইয়াছিলেন, তিনিও 

বলিয়াছেন, 

“অন্তর নিষ্ঠা কর বহো লোক ব্যবহার” 

শ্রীটচঃ ভা । 

” সেদিনও আঅবতাঁরকলপ যে মহাপুরুষত্রয় 
জগতে অবতীর্ণ হইয়া ধর্-সমন্বয়ের সঙ্কেত 
পতাকা! প্রোথিত কারিয়া গিয়াছেন, ষেউ 



প্ীঞ্রীনিত্যধন্ম ব। সব্বধন্মসমন্তয় । 

শ্রী শজ্ঞানাঁননদদেব *) শ্রী শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব 
ও প্রীস্রীবিজয়কৃষ্চ গোস্বামী মহাঁশয়গণও 
ধম্মরাজ্যে, সাধনরাজ্যে, আচার-ব্যবহার-বাজ্যে 

উচ্ছঙ্খলতাঁময়, ন্থেচ্ছাঁচারিতাঁপূর্ণণ কোনরূপ 
অব্ধৈ একাঁকারের প্রশ্রয় দেন নাই, তাহাদের 
শ্ষাগণের মধো ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পুত্র ও 

কন্তা গণের পরম্পর বিবাহাদির আদেশ ব! বিধি 

দেন নাই। তাহা হইবে কেন? ্রীভগবানের 
অব্তার-দেহ বা তাহার ৫প্ররিত, ত।হাঁরই ইচ্ছা- 
শক্তিতে পরিচালিত মহাপুরুষগণ শান্ত্রবিধি ধংশ 
করিতে জগতে আসেন ন।; উক্ত বিধি-পাঁলনের 
সহজ পন্থা! দেখাইতে আসেন--আমাদের 
ভ্রম সংশোধন করিতে আসেন-সেইজন্তই 
বুঝি ইঈশ্বরাবভার গ্রীষ্টদেব গ্রীষ্টান-শালে 
বলিফ্ছেন।-- 
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শীস্ত্রবাক্য পুর্ণতরে মোর আগমন । 
আপি নাই করিবাঁরে বিধির ভ্জ্বন ॥ 
এখন দেখ। যাউক্ কোন্ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন 

স্দেব একা সম্ভব? শ্ীতগবান-সম্বন্ধে 

ধর্ম-সন্বন্ধে ঝেধ হয়, এই. কয়টা প্রধান 
বিষয়ই স্থির করা একাস্ত 

যথা. 

১। ভগবানের স্থান কোথা ? 

১৪৭ 

২। শ্রীভগবানের স্বরূপ কি? অর্থাৎ 

ঠনি সাকার না নিরাকার ? 
৩। শ্রীভগবনি যদি সাকার হন তবে 

তার কিরূপ আঙ্চার? যদি নির।কাঁর হন তবে 

কিরূপ নিরাকার? 
£ । শ্রীভগবান যদ্দি আকার বিশিষ্ট হন্ 

বে তিনি পুরুষ-আকাঁর না স্ত্রী-আকার ? 
৫ | শ্রীভগবানের সহিত জীবের সম্বপ্ধ কি? 

৬। শ্রীভগবানকে জীব পাইতে পারে 
কিন? 

শ্রীভগব'নকে জীবের কি আবশ্যক ? 
৮। শ্রীভগবানকে না পাইলে জীবের কি 

ক্ষতি? 
৯। শ্রীতগবানকে পাওয়া সম্ভব হুইলে 

কিরূপ সাধনার আবশ্যক । 
১০) কতদিনে জীব শ্রীভগবানকে পাইতে 

পাবে? 

১১। শীভগবান-স।ভ হইলে জীবের আত্ব 
কি লভ্য থাকে ? 

এই কয়েকটি ব্ষিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধন্শস্ত্রের 
কি মত তাহ।ই এবং এ সকল মতের সমন্বয় 
চেষ্টাই আমাদের আলোচনা বিষম । (ক্রমশঃ) 

শ্রী-- 

ভক্তকৃপাভিক্ষু প্রকাশক 

শীসত্যনাথ বিশ্ব(স। 

* এই মহায়ার শিষ্যগণের মতে ইনি পূর্ণব্রন্মের অবতার । সীধারণ ভক্ত-জগত্খলচন্সে 
উক্ত শিষ্যমগুলী য্দিন তীখহাদের ঠাকুরের পৃর্ণব্রহ্গত্ব প্রতিশাঁদন কারতে না পারিবেন, 

ততদিন সাধারণ জগৎ যেন মনে করেন ষে, উল্ত শিষ্যগণ অজোৌকিক গুরুভক্তিবশেই স্বীয় 
ইউদেবকে শান্ত্'হুসাবে 'পন্ব্র্ধ” ঝলিতেছেন। ( গুরুরেব পরংত্রহ্ম )। 

সম্পাদক ' 
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উ্রীপাল-পছ্ম 

গভ্রীপাঁদ-পদ্* এই শব্দটীর ব্যাকরণগত 
অর্থ যাঁঠাই ভউক না কেন, শ্রীপাঁদপদ্ম বলিলে 
আঁমর! বুঝি সেই সর্ববকাঁরণ-কারণ পরমমঙ্গল- 
ময় সচ্চিদানন্দ ্রপ্রীনারায়ণের শ্রীচরণমূগল । 
কেমন নয় কি? সেই পরম পিত| শ্রীভগবাঁনে: 

চনুণযুগল ভিন্ন ত্রিভূবনে শ্রীপাঁদপদ্ম বলিলে 
আর কিছু বুঝিবার আছে কি? নিশ্চয় 
নাই। যে চরণকমল কমষমলযোনি পিঠাঁমহ 
ব্রহ্মারও বাঞ্ছিত, যে পাদ-পদ্ম-মধু পানে ভন্মন্ত 
হইসপ। দ্েবধি নারদ দিবানিশি বীনাঁযন্ত্রে মধুর 
হরিণ।ম গাঁনে বিভোর» যে পাদ-পন্প হইতে 
স্ুরশৈবলিনী পঠিতপাবনী নারাঘণী পুণ্যতোয়! 
শ্ী্ীজাঙ্নবীর উদ্ভব, যে পদকৌকনদ্বে মধু 
পাঁন জন্য কত শত যোগী, খষি, যুগমুগাস্তর 
গভীর ধ্যানে মগ্ন, যাহাঁর অতুল শোভা! বনে 
বেদ-বেদাস্তও অসমর্থ, এমন কি, যাহার 

মহিম। ব্রিকালজ্ঞ ভোলানাথ পঞ্চমুখেও কীর্ভন 
করিতে পাবেন না, সেই ভবারাধ্য ধন শ্রাপাঁদ- 
পদ্ম-মহিম। কীর্তন করিতে পারে) জগতে মন 
কেআঁছে? তাই বলি, আমার পক্ষে আপা 

পল্ম-মহিম। কীর্তন করিতে যাওয়া, বাঁমন হইয়া 
চাঁদ ধবিবাঁর আশ, সনেহ নাই । নতুবা 
আমি 9িবেকশূন্ত বিগ্যাবুদ্ধিহীন ক্ষুদ্র'দপি ক্ষুদ্র 
অশ সাষান্ট জীব আমার কি সাধ্য যে আমি 
সেই সারাৎ-সাঁর শ্রীপাদ-পদ্প-মহিমা কীর্তন 
করি? তবেজানি না, কে অলক্ষ্যে আমার 

হৃদয়ে এই বাসনা জ!গাইয়! দিয়াছে । যাহাই 

হউক, আজ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, কৃতীঞ্জলীপুটে 
ভক্ত-পদ-ধুলি শিরোভূষণ করিয়া নর-নারায়ণ 
শ্রীপ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, সেই 
উপাদপন্জু-ম্হিমা। যথাসাধ্য কীর্তন করিতে 

প্রবৃত্ত হইলাম । যদি দয়!মদ্নের ইচ্ছায় আমার 
লিখিত কথায় শ্রীপাঁদপন্ম-মহিম] কীর্তনের 
সামান্ত ভাবও প্রকাঁশ পায়, তবে জীহন সার্থক 
মনে করিব। তাহার কৃপায় অপভ্ভব জম্ভব 
হয়।--পপঙ্গুতে লজ্বয়ে গিরি তাঁহার কৃপায় ।” 

ভগবান তীহাঁর লীলার ভন্য ননাপ্রকার 
দিব্যরূপ ধরণ করিলেও নররূপেই বারংবার 
ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন জীব 
সাধরণ-চক্ষে ন্রাঁকারই দর্শন করে। আমর! 
সাধারণ জ্ঞানে বুঝি নরদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 

মধ্যে মন্তকই সর্বোতিম অঙ্গ, পরে 
যথাক্রমে অন্তান্ত অঙ্গ গ্রত্যঙ্গ এবং সর্বশেষে 

পদযুগল। তাই পিতামহ ব্রহ্মার ভ্অঙ্গের 
তারতম্য/ক্সারে  ত্রাঙ্মণাদি বর্ণচত্ষ্টফের 
শ্রেষ্টাশ্রে্তা নির্ধারিত হইয়াছে ঃ পদ হইতে 
শুদ্রের উৎপত্তি বলিয়। শুদ্রকে চতুর্থ স্থ'নে 
রাখ! হষ্টয়াছে। কিন্তু নররূপী জগৎ পিশার 
গর্ব।ঙই শ্রে্ঠ হইলেও দেখিতে পাই, 
কাহার গ্রীপাদপন্নহ শ্রেষ্ঠতম অঙ্গ ; ইহাতে যে 
লীল1ম্য়েব কি গুড় বৃহস্ত আছে, ভাহ। তিনিই 
জানেন । শ্ীভগবানকে দর্শন করিতে গেলে, 

প্রথমে শ্রীপাঁদপন্ম বন্দনা পরে তাঁহার শ্রীরপ 
দর্ণন এবং অন্তান্য কাজ। দেখিতে পা, 
শ্রীভগবানের শ্রীপাদ-পন্মেই যেন তাহার সর্ধ 
শান্তর বিকাশ, তাহার শ্রাপাদপন্পই যেন 

ত্রিভুবন-বাসীণ একমাত্র. আশ্রয় স্থল; এ 
পাঁদশদ্মেই স্ষ্টি-স্থিতি'লয় সমস্তই আছে। 
বলিতে কি, এর পাঁদপন্মেই ধেন কোটি কোটা 
ব্রঙ্গাণ্ডের সমাবেশ ; মনে হয় যেন, শ্রীভগবানের 
ভগবানত্বই এই শ্রীপাদপন্মে। নতুবা অন্তান্ত- 
অঙল-প্রাত্যঙগ থাকিতেও শ্রীপাদ্পন্মের এত 



প্রীঞ্লীনিত্যধর্্ম বা সর্বধর্মাসমন্থয়। 

মহিমা কেন,-এত আদর কেন? যে শ্রীপাদ- 
পন্প নিজে কমলা দিবানিশি সেবা করিয়াও 
তৃপ্ত হন না, ভাহ। কি সামন্য বসব? যে 
শ্রীপাদপন্ধে সর্ব তীর্থের একত্র সমাবেশ, যাহ 

লাঁত করিলে জগতে আর কিছুই দুর্লভ থাকে 
না, তাহা! কি সামান্য ধন? আমি দীনহীন 
কাঙ্গাল-স্তাহাঁর মছ্ম! কি কীর্তন করিব? 

শ্ী।ারাঁঘণর শ্রীপ'দ-পদা-মকরন্দ বিন্দুম'ত্রও 

ধার! পান করছেন, তভীঁহারা ত পন্যই ) 
এই দিব্য-মধু-পান-লোলুপ ভক্কগণেরও 
সৌভাগ্যের নীম! নাই। তাহাদের শোক নাই, 
ভাপ নাই, অশান্তি নাই, উহার! দিবা জ্ঞান!নন্দ 
লাভ করিয়। পরাশাস্তি লাভ করিয়াছেন। 

অহা! তাই বুঝি নিত্য-ভক্তি প্রদ!য়িনী 
শ্ীশ্ীতুলসীরাণী সমস্ত পরখর্ধয বিসর্জন দি 

চির-দিনের জন্য - শ্রীশীহরিপদ-বিলাপিণী 
হইয়াছেন! ওগো শ্রীকন্ট-প্রেয়সি তুলসীবরণি ! 
হুমিই ত্রিজগতে ধন্য। ! তুমি পরম বস্ত চিনিতে 
পারিয়াছ; হোমার সেব! যাহার করেন, 

উহাদের ত” কথাই নাই,--ভোমার শ্রীনাম 
উচ্চারণ কঙিলেও, নিত্য-ভক্তির উদয় হয়। 
তাঁই মছাজনগণ সমস্বরে গাহিয়া গিয়াছেন-- 

“যে তোমার নীম লয়, তাঁর ব1ছ। পু হয় 

দয়া ক'রে কর তারে বুন্দাবন-বাসী |” 
ধন্য! মহারাগ ! তুমিই ধন্য ; আহা! তুমি 

শ্রীনাবায়ণের শ্রীসাদসন ছাঁড়। এক মুহূর্ধও 
থাকিতে পাঁর ন! তাহ শ্রীপ্রীনারায়ণও তোমাকে 
শ্ীপাদপ্ন্ে রাখিতে বড় ভাল বাসেন। 
ওগে! হরিপদ বিলাপিনী-তুলসী-দেবি ! গ্রিভুবনে 
অমূল্য ধ। কি, ত্রি্গংবাসী তোমার নিকট 
তাহা শিক্ষা করুক জগঠকে শিক্ষা দিবার 
জন্যই কি তোমার এ পদসেব! ? ওগো! রুষঃ- 
প্রেস! তোমার জঙ্গ হউক! শ্রীপাদ-পন্প- 
মহ্মি। প্রচার জন্যই কি তোনাঁর এ ধরাধামে, 

১৯৪৯ 

শুভাগমন ? এ শ্রীপাদ-পদ্ম-মহিম! জগতে প্রচার 

জন্যই কি তৃমি জীবে ঘরে ঘরে বিরাঁজ 
কারতেছ? পতিত-পাবনি! 'কুপা করিয়া 
জগতকে শ্রীপাদপন্ম তত বুঝাইয়৷ দ|ও; তোমার 
নিকট এ দীনহীন কাঙ্গালের এই নিবেদন । 

শ্রীপাদ-পন্ম-মহিম| কে বুঝিংব, কে গাইবে? 
কেবল শ্রীশীতুলসী রাণী নহেন--আবার 
কৈল!স-পাতি ভোলানাথ কি করিয়াছেন, দেখ ! 

সেই নারাঁয়ণের পদেদ্ুব! পতিতপাঁবনী গঙ্গাকে 
মন্তকে ধারণ করিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়। 
আছেন ! ইহাঁতেও ভোলানাথের সাধ মিটে 
নাই; তাঁই গঙ্গাধর শ্রপাদ-পন্ম-মকরন্দ পানে 
উন্মন্ত হইয়! শবাক'রে শয়ন করিয়া সেই 
না ।য়ণের অভেদ-শক্তি পরমা জননী 
শ্রীতীন।বায়ণীর শীপাদ-পন্ম বক্ষে ধারণ করিয়া, 
সমাধি-মগ্ন হইয়। আছেন। জগংবাসী ! আজ 
সেই জ্ঞান!নন্দময় গুরুদেব পঞ্চাননের ভাব দেখ 
দেখি। এ শ্রীপাঁদ-পদ্ম নিয়ত হছয়ে ধারণ 
করিয়াও ভোলানাঁথের আশা মিটিতেছে না। 
শীপাঁদ-পদ্মে যে কত মধু, প্রীপাদপন্ম যে কি 
অমুগা ধন, তাহা কে বুঝিতে ? আমার মনে 
হয়, ভোঁলানাথ শপাদপগ্ম বঙ্ছে ধারণ করিয় 
নিজেও চিবশাস্তি লীভ করিঘছেন। এখং 

ত্রিভূুবন-বাপীগণকে দেখাইতেছেন যে, হে 
ব্রিভূবনবাঁসী ! এই শ্রীপাদ-পদ্মই জগতে সার- 
ধন) সকলেই যাহাতে 'ই শ্রীপাঁদ-পন্ম-মধু পান 
করি অমরত্ব লাল করিতে পার তাহাঁরই 

চেষ্ট। কর; আমি ইহা! নিয়ত বক্ষে ধারণ 
করিয়াও তৃত্তিলাঁভ করিতে পারিতেছি না। 
মহাঁজনগণ বলিয়াছেন।--ণআঁপনি আঁচরি 
ধর্দ অপরে শিখায় ।”--তাই বুঝি জগদ্গুর 
শিবেত এই ভাব ! 

তাই বলি, শ্রীপার্*পন্পের অনস্ত-মহিমা,, 
অসীম শক্তি । শ্রীপাঁদ-পন্ম ভিন্ন ত্রিভুবনবাঁদির 
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আর অন্য গতি নাই । জীবনে মরণে এ 
শ্রীপাদপন্থ ভরসা । গাই জীবের ভবলীলা সাঙ্গ 
হওয়ার পরও গ্রঙ্ীগদাধরের শ্রীপাদপনদ্প উহার 
পি প্রদান করিতে হয়। শ্রীপাদপন্মের সঙ্গে 

জীবের নিত্যসন্বন্ধ ) ইহা! যাইধাঁর নহে 
মুছিবার নহে। যে দিকে চাহিবে, কেবল 
শ্রীপাদ-পন্মের মহিমা! প্রকাশ ! তাই আমার 
দয়াময় ঠাকুর লিখিয়াছেন১-- 

(তার) দিবা বিনোদ শ্রীপদ, 
শুদ্ধ ভক্তের সম্পদ, 

(সেই) বিনোদ শ্রীপদে শোভে মোক্ষের আকর1” 

( নিত্যগীতি )। 

লোকে ষে মোক্ষ কাঁমন! করিয়া যুগ-যুগাস্তর 

কঠোর তপন্তাঁর অনুষ্ঠান করিয়াও রুনকাঁধ্য হয় 
না, সেই মোক্ষের আকর এর শ্রীপাদপন্ । 

তাই বপি, হে জগত-বাসী ! এস আমরাও 
সেই শ্রীপাদ-পন্ম মধু পাঁনে অমরত্ব লাভ করি। 
এস, আমারা সেই হরবাঞ্কিত ধনকে আশ্রয় 
করি) আর কেন ভ্রিতাপজালায় দগ্ধ হইতেছ্ি ? 
এস, যাহাতে আমাদের মনে।ভৃঙ্গ শ্রাস্রীনিত্য- 

পাদ-পন্ম-মধু-পানে চিরশাস্তি লাভ করিতে 

পারে, তাহার জন্য দড়াময়ের নিকট কাঁতির 

প্রাণে প্রাথন। করি। এস, আর্জ সকলে 
একত্র হইয়া সমস্বরে বল,৮হে জগত- 

পিতা পরমেশ্বর! অ।মরা অন্ধ, বিবেকহীন, 
আমর! পর্বদা তোমারই ম'মাসালে আবদ্ধ, 

তোমীর ্রীপাণ-পন্ম-মহিম। আমবা কিছুই 
জানিনা) দয়া ক'রে আমাদিগকে দিব্য চক্ষু 
প্রদান কর; তোমার শ্রীপাদ-পন্মে আমাদিগের 
রৃতি্মতি দাঁও। হেকাঙ্ধালের ঠাকুর! 
একবার এ দুঃখী জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি কর; 
আমর। যে তোমার শ্রীপা্-পন্প-মাধুরী বুঝিতে 
না পারিয়া অমৃত জানে বিষ পান করিতে নিয়ত 

রীশ্রীনিত্যধর্শম ব! সর্বধন্মসমন্থয় 

উদ্ভত ; রক্ষা কর, তৌমাঁর ঞঁ চিরশাস্তির'আঁলয় 
শ্শ্রীরাতুল-পা-পদ্দে স্থাঁন দাও, প্রভো ! 

জগত-বাঁপী! এস, আঁজ সকলেই কাঁতর 
প্রাণে তাহার কৃপা ভিক্ষা করি । শ্রীভগবান 
অনস্তরূপী ; তাঁহার অনস্ত নাঁম,-নিতাঁই, 
গৌর, কালী, কৃষ্ণ, শিব, হৃূর্গী, আল্লা, ধিশ্তু) 
যে যেনামেই ডাক না কেন, সমস্ত ডাঁকই 
তীর কর্ণগে।চর হইবে | সমস্ত নাম তারই; 

এস, আমর! দবিধ! ভব তুলে গিয়ে, হৃদয় খুলে, 
যাহার যে নাঁম ভাঁল লাগে, সেই নামে তীঁহাঁকে 
প্রাণ ভরে ডাকি; অবশ্ঠ তী+র রুপা হইবে। 
এ দেখ, আমরা না ডাঁকিতেই, আমাদের ছুঃখে 
দুঃখী হইয়া! দয়াময় শ্রীভগবাঁন নরাঁকার পরব্র্গ 
শ্ীপ্রীগুরুরূপে ধরাঁধামে অবণীর্ণ হইয়া “আয়” 
“আয়,” ব'লে উচ্চৈঃশ্বরে ডাকিতেছেন । এস 
ভাই, আমরা সেই জ্ঞানাঁনন্দ-ময় নরনারায়ণ 
শ্রীপ্ীগুরুদেবের শ্রীপ।দপদ্মে অনস্তক।লের জন্ত 
শরণ লইয়। চির-শ।স্তি লাভ করি। আমরা 
সামান্ত জীব; সেঈ অনস্ত-রূপীকে সহজে 
ধরিতে পারিব ন! বলিয়াই দয়াল ঠাঁকুর আজ 
শ্ীতরীগুরুরূপে ধরাধামে অব্তীর্ণ হইয়া ঘরে ঘরে 
প্রেম যাঁচিতেছেন। তাই শ্রীসনাতন দাস 
ঠাকুর বলিয়াছেন,-- 

“জীবের নিস্তার লাগি নন্দ-সনুত হরি। 
ভুবনে প্রকাঁশ হল গুরুরূপ ধরি ॥” 
ভ্রাত-বৃন্দ ! আজ দয়াময়ের দয়ায় আমাদের 

সেই ভবারাধ্য ধন শ্রীপাঁদ-পদ্ম লাভ করিবার 
মাহেন্দ্র যেগ ঘটিযীছে ;) এস, সকলেই “জু 
গুরু, শ্রীগুরূ” ধলিয়। সেই ভখপারের একমাত্র 
তরণীন্বরূপ শ্রীত্রীগুরুদেবের শ্রীপ্রীনিত্য পাদ-পন্ম 
হৃদয়ে ধারগ করিয়। নিত্য-প্রেমানন্দে ভাঁসিয়া 
যাঁই। প্জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু |” 

শিত্য-পদাকাজ্কী, 
শ্রীবিনয়ভূষণ ভট্টাচার্য্য । 
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অভখক্জে হি সাতনন্। আনম 
স্পট ভি গড 

সখি ! তারে কি পাঁসরা যায়? 
হৃদয়-বন মোৌর সে কালরতন, 
তাহাকে লভিতে কত পেয়েছি গঞ্জন; 

অবিরত রেখে হৃদে হিয়। না জুড়য়,- 
তাঃরে কি পাসরা যায়? 

হৃদয়েতে বেখে তারে কতই যতনে, 
রেখেছি গ্রহবি সদ। এছু'টী নয়নে ; 
তবু প্রাণ তারি তরে কাদে গো সদায়; 

তাবে কি পাসরা যায়? 

তিলেক তাহারে সই ! পাসবিতে নারি, 
কি জাঁনি কেমনে মন করিয়াছে চুরি % 

তাই প্রেমে বাধিয়্াছি সে মন চোরায়, 

তারে কি পাসরা যায়? 

নিমিষ না|! হেরে ভা”বে হই পাগলিনী, 
যতনে হর্ষ রাখি চরণ ছু'খনি; 

মধুর বচনে সদ1 পরাণ জুড়ায় । 
তারে কি পাসবা যায়? 

কুল-মান-লাঁজ-ভয় দিয়েছি চরণে, 
বলেছি প্রাণের ব্যথ। জরদয়-বতনে » 

তা”রে বিনে প্রাণ মোর কিছু নাহি চায়, 

তাবে কিপাসরা যায়? 

শয়নে স্বপনে সদ। থাঁক ভারে লয়ে, 
তাহারি মুর্তি মোঁর জাগে এ হদয়ে 
স'পিয়াছি প্রাণমণ তাঁহাঁরি সেবায়; 

শা”নে কি পাসর। যায £ 

কতই যন্ত্রণা সখি ! পেয়েছি এ প্রাণে, 
কতই সয়্েছি হুঃখ লভিতে সে ধনে 

কটায়েছি কাল স্বধু আশা আশায়) 
তারে কি পাসরা যায় ? 

নয়নে নয়নে যদি সে থাকে আমার, 

পরাণ বিষে হেরি শ্রীৰপ তাহ।র ; 

তখু নাহি মিটে আঁশ! থাকি পিপাপায়, 
তারে কি পাঁসর! যায়? 

তাহার যোৌহননপ বারেক হেবিলে, 

কুলমান ভেসে যাঁয় নয়ন সলিলে ; 

ইচ্ছা হয়, হই গিয়ে দাসী অই পায় ঃ 
তাবে কি পাঁসরা যাস £ 

(কিবা ) মোহন মুর্তি তার বস্কিম নয়ন, 

গলে বন-ফুল মাল নয়ন-রঞ্জন ; 

শিখি-পুচ্ছ শোতে কিবা বিনোদ চূড়াঁয় ; 
তাবে কি পাঁসরা ধায়? 

পরিধানে পীতবাস মাঁণতে খচিত, 

অলকা-তিলক্কাবলি শ্রীমুখে অস্কিত ; 
শ্রকরে মোহন বাঁশী কত শোত। পায়; 

ভাবে কি পাসরা যায়? 

কত দিব্য আভরণে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত, 
মকর কুগল কর্ণে হতেছে দোলিত ; 

স্থবণ-নৃপুর শোভে ও রাতুল পায়, 
তারে কি পাসবা যায়? 

ত্রিভঙ্গ-ভাঙ্গম ঠামে যমুনা-পুলিনে, 

দীাড়ায়ে বাজায় বাশী সুমধুর তানে ; 
যমুনা উজান বঙ্গে, জগত মাতায় ; 

তা'রে কি পাঁসর! যায়? 

কদন্ব-তলেতে গিয়ে কভু বাকাশশী, 
মদন-মোহন-রূপ ব্রজেতে প্রকাশি ; 
“বাধা, বাঁধা, বাঁধা” বলে বাশরী বাজায়, 

তারে কি পাপরা যায়? 

শুনিলে বাশরী তা"র মনপ্র।ণ হরে, 

ইচ্ছা হয় দেখে আসি সেই মনচোবে। 
বাঁধার স্বরেতে মন কেড়ে লয়ে যায়; 

ত:+রে কি পাসরা যায়? 
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ভুবন-মোহন-রূণ শ্রীরুষণ শ্ন্দর, 
অপরূপ নিত্য-রূপ বসের নাগর । 

হেরিলে তাহারে সই ! প্রাণ বাখা দায় ; 

তা"রে কি পাসরা যায়? 

বারেক হেরিলে সই! দে মন-মোহনে, 
অমনি হইবি দাসী ও রাঙ্গ-চরণে । 
এহেন গুণের নিধি কে আছে কোথায়; 

তা'রেকিপাসর| যায়? 

সন ত্বলে যাই যেন, ভা+রে নাহি ভুলি, 
নে মোর হিয়ার মাঝে পরাণ-পুহলি; 

প্রীপ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্মমসমন্থয় 

জনমে মরণে সখি ! পে মোর সহায়; 
তা"রে কি পাঁসরা! ঘাঁয়? 

সখি বে! 

আমি চির-কাঙ্গ।লিনী, জনম-ছুঃখিনী । 
ঝাখিব তাপিত হৃদে চরণ ছু'খানি ) 
জনমে জনমে হ'ব দাপী রঙ্গ! পায়; 

তা”রে কিপাদরা যাঁয়? 

নিত্য-পদাক।জ্দী,-- 
শীবিনগভমণ ভট্াচার্ধ্য | 

ল্ষাঁনোপিলজি 

হে আমার দেবতা, '্রাণারাম। সন্দর- 

সৌম্য-কান্ত! আক আমার তমপাঁবৃত 
মনোমধ্যে তোমার রূপ ত” প্রতিভাত 

হইতেছে না|! চিরানন্দোৎসারিণী-হাদি-বুদ্দীবনে 
আজ অপূর্বকাঁব্যময় নিত্য-জ্ঞান-সূর্য যেন 
জলদ-জ।লাবৃত ; সে অস্তভূতি সততই অস্তরকেন 

তিমির-ক্লিঃ কারয়। তুলিতেছে ! অমৃত্-সাগবের 
তীরে বাস করিয়। কখন তাহা পান করি নাই। 
হা ভাগ্য--আজ আমাকেই ক্ষুৎপিপাঁসায় কাঁতর 
হইয়! পড়িতে হইতেছে! আমর প্রাণের 
ভালবাসার সামগ্রী--মন্তরের ভক্তির আধার 
তুমিই ছিলে, হৃদয়'দেবত। ! আজ আমার 
এই হ্ৃদয়-বৈকুঠে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাঁকে 
আনন্দ-মুখর চির-মনোহর করিয়া দ1ও, প্রভু ! 

নয়নের তৃপ্তি-_স্ুদর্শনে, শ্রবণ চাঁয় শ্রুতি" 
স্বখ। প্রভু! তোমার সেই কোটীচন্ত্র- 
কিরণৌজ্জল রূপত।তি--ৎসই স্বর্গীয় সুষম। 
যাহ। অঙ্গের প্রতি লোম-কুপে বিচ্ছুরিত হইত, ' 
সেই সরল শিশুর মত আনন্দময় ভাবময় বদন- 
চঞ্জ্রমা, (সেই অমৃতময় মধুর কথ।গুলি আমার 

শ্রবণ-্দ্ণনে ক এক আনন্দ-স্ফুর্তি, ম্ুধার 

উৎস প্রনাহিত করিঠ1--মনে হত 

সে প্রবাহে সমস্ত পৃথিবীটাই পুলকিতা ও 
মনোহারিণী হয়া, উঠিয়াছে ! 

০২ আমার শুদ্ধ ঠাকুর! কি ছিলে তুম, 
প্রত! এমন সুখ, এত আনন্দ-তপ্তি,-." এত ত, 

কিছুতে পাঁই নাই_-কোথ|ও হয় নাই, যেমন 
তোমার কাছে গেলে পেতাঁম ! আজ সত্য-দাঁদ' 

প্রভৃতি ঠাকুরের কথাগুলি লিখিতেছেন ? 
আমার কিন্ত ছু'চাঁরিটি কথ! ছাড়া কিছুই মনে 
আসেনা । কারণ আমি বুঝি শুধুই দেখতাম 
--এক দৃষ্টে, নির্ণিমেষ নয়নে, প্রাণ-ভরে, 
নয়ন-ভবে ! দেখতে দেখতে হয় আমার 

আনন্দে ভরে আসতো, একটা মাদ্বকত। 
আস্তো- আমি বেশ অনুভব কর্ভীম, চোখ 
বু্ে আস্তো।। হৃদয়ের মধ্যে একটা শ্যুর্তি, 
একটা অংনন্দ!পলব্ধি হ'তে।! তখন একটা 
রোমাঞ্চ আসতো, সঙ্গে সঙ্গে চৌখ ফেটে জল 
বাহির হতে । কানে যে অমুতবাণী বন্ধৃত হ'ত, 
তাহা সেই আনন্দ-অনুভূতিতে একট! মধুর সুর 
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বেধে দিত মাত্র! তাঁই বলছি, কথা নিয়ে 

আমি কখন ঘ1টাধ।টি করি দাই। কথা মনে 

ক'রে রাখবার যেন, আমি অবসয্নই 

পেতাম্ না। ঠাকুরের দর্শনেই আমি বিভোর 

হয়ে যেতাম,--আনন্দ-্পন্দনে গ্রাণে যেন 

একটি তরঙ্চ বিক্ষোভিন্ত হইয়া উঠিত ! সেই 

নির্মল-আনন্ব-ধারা! ক্রমে সে উচ্ছজ্খলতা 

ত্।গ কারে যেন দসীম হ'তে গ্রাণের মধ্যে 

্ষণেকের জন্ত অবিচলিত হযে থাকতে]! কি 

€কট। জিনিষ প্রাণের মাঝে যেন ধলা দিত, 

যাহাতে নিমেষের জন্য বাহা জগতটাবেই 

ঠারাইয়। ফেলিতাঁম | 

ঠাকুর! তুমিকে এসেছিলে চিনিতে 

পার নাই! যুগে যুগে ধর্দ-সংস্থাপন কৰিতে 

কতবার এমন আঁলিয়। থাক-_কখন পূর্ণ, কখন 

খগুভাবে,-ছে দেব! . কয়জন তোমায় চি'নয়া 

লইতে পারে ?. দয়া ক'রে যা'দের শ্ীচরণা শ্রম 

দাও) ৬1,র] ছাঁড়। আর কেই বা তোমার কথ! 

জানিতে পারে? পিসীমা বলেন, ওরে, 

আজ ঠাকুরেং গোপাল ভাব হয়েছিল। 

€ক ভক্ত কতগুলি রসগোল। ছিরে গিয়েছিল । 

ঠাকুর গোপালের মত বসে একটি একটি ক'রে 

রদগোল্া। চেয়ে নিয়ে থেয়েছেন। কিন্তু এখন 

আশ্চর্য দেখছি, রদগোল্লার বাটা যেন ভরাই 
রয়েছে! তোঁরাও প্রসাঁদ পাব !? 

ঠাকুরের ভাবাবেশে নৃত্য আমি প্রথমে 

দ্বেখি আমাঙ্ের বাগান বাঁড়িত্তে। দাদা তখন 

ক্লকাতীয় কলেজে পড়িতেন। তিনি বাটা 

আসিয়া সশ্ষ্য ঠাকুরকে আমাদের বাগানে 

রাত্রে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন। গীত বাছ্ের 

বিশেষ স্ুবিধ। না থাকায়, ছুইজন বাউল 

কীর্তনিয়াকে আনান হইম্মীছিল। কীর্ডনের 

সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর কাঁপিতে কাপিতে দাঁড়াইয়া 

উঠিলেন,-মুখে কি আস্তে আন্তে বলিতে- 

গে 

৮ 
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ছিলেন। ঠাকুরকে ধরিতে অনেকেই 
দাড়াইলেন। ক্রমে কালীদাস দা?ও নাচিতে 
লাগিলেন। ভাবাবেশে* উভয়েই নৃত্য 
করিতেছেন। উভয়েরই এক প্রকার (?) 
আবেশ--চক্ষু মুদ্রিত। ঠাকুর যে রুকম 
নাঁচিভেছেন, কাঁলীদাঁস দ1,ও ঠিক সেই মৃত 

নাচিতেছেন। কীর্তনও জোরে জোরে হইতে 

লাঁগিল। ক্রমে ক্রমে সকলেই যেন নাঁচিতে 
আরন্ত করিলেন, আর মুহুর্দ/হ হরিধবনি--একটা 
বিরাঁট আনন্দ-্রোত প্রবাহিত হইতে লাঁগিল। 
প্রেমানন্দ-গদ্গদ ভক্তবুন্দ নাঁচিতেছেন ; মাঝে 
ঠাকু--সেই আনন-ম্ুন্দর-মূর্তি ! প্রেমাশ্র 
দবিগলিত ধারে বহিতেছে;-- ঠাকুর 
হাসিতেছেন--নাচিতেছেন। বাউল হুইজনও 

মুগ্ধের স্তায় গ্রেমানন্দে নৃত্য করিতেছে। 
কীর্তনের শব্দে পাড়ার ইতর লোক-্-বাদশী 
তুক্স প্রভৃতি যাঁ'রা এসেছিল, দেখিলাম, 
দেবতার কৃপায় তারাও করতালি দিয়া “হরি 

বোল” “হরিবোঁল? বলিতেছে। প্রেমের বস্তায় 
সব ভাঁসিয়। যাইতেছে-_তুচ্ছ তৃণখণ্ডকে ভিনি 
কোল না দিবেন কেন? হে আমাদের সোণার 

গৌর! তুমি এমনি ক'রে মাঁঝে মাঝে জীবকে 

প্রেমের আঞ্ধ।দন জানিয়ে দাও বুঝি? কত 

দিন আগে এমনি ক'রে এদেশের দ্বারে দ্বারে 

তুমি প্রেম যেচে ধেচে বেড়িয়েছিলে । কেহবা 

ফিরে তাঁকিয়েছিল, কেউ ঝ তাকায় নি-যাঁচা 

প্রেম ঝলে কত লোকে তা” প্রত্যাখ্যান 

করেছিল! আমর! না পাইলে অভিমান করি, 

কিন্তু দ্রিলেও লইতে যাই না। 

ঠাকুরকে এক এক দিন গৌতম বুদ্ধের মত 

বলিয়া! মনে হইত! উভয়েই সংসারত্যাগী, 
মহশিক্ষক, জগদ্গুরু, শীস্ত-কাস্তিময়-ূর্তি ! 
আঁমাঁর মা যখন ক্রমাগত আমার কয়টি ভাই- 
বোন মার! যাওয়ায় অস্ত শোক-সন্তগু হয়ে 
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পড়েছিলেন তখন এক দিন ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ 
করিস! আমাদের পুরাতন বাটিতে লইয়৷ অ'সা 
হয়। ঠাকুর, মাকে উপদেশ দ্বিতে লাগিলেন, 
-'দেখুন, আপনারও ত চার্চী ভাই, হু*টী 
বোন মারা গিয়াছে ; জানবেন সেও নীরায়ণের 
ইচ্ছ। ; আর আপনার ছেলেপুলে যে মার! 
যাঁচ্ছে, এও নাঁরায়ণের ইচ্ছা । তীর ইচ্ছাতেই 
জগত চল্ছে । দেহট! চিরকাল থাকে না-- 
সংসারের এই ৩” সাধারণ নিয়ম |” 

ইহা! শুনিয়াই মনে হয় না কি সেই উপদেশ 
স্পবোধিসৎ শোকাতুরা শিষ্যাকে বলিতেছেন, 

শা সক সখ তোমার প্রার্থনা আমি পুণ 
করিব, কিন্তু তৎপুর্ধে তোমার একটী কাঁজ 
করিতে হইযে ; শোকের ছায়ায় মলিন হয় নাই 
এমন কোন পুরী হইতে এক মুষ্ঠি সর্প ভিক্ষ! 
করিয়া আন)” অবশ্ঠ শিষ্য সে পুরী খুজিয়া 
পাঁন নাই । জগত-পাতাঁর নিয়মের ব্যতায় 
সাঁধঃরণতঃ হয় না। শ্রীকৃষ্চকে ভীম্ম বলিয়া- 
ছিলেন,স্প্প্রতভু, এমন স্থানে যেন আমার 

শ্রীঞ্জীনিত্যধন্মন বা সর্ববধর্মসমন্থয় 

সৎকার হয়, যেখানে কখন আর কাহারও মৎকার 

হয় নাই ।” ন্টীক তাহাতে বলিয়াছিলেন,_- 
শঅন্তের কথ! ছাড়িয়া; দাও, পূর্ব পুর্ব জন্মে 
তোমারই দেহের সৎকার বহুবার ন! হইয়াছে 
এমন কোন স্থান এই সংসারে খুজিম! 
পাইবে না।” 

ঠাকুরের সর্বধর্মেই সমান আস্থা ছিল। 
তিনি বলিতেন যে, দেশকাঁলপাত্রভেদে মহম্মদ 
জগতের প্রভূত উপকার সাধন করিয়! 

গিয়াছেন। হিশুধুষ্ট এবং বাইবেলকে তিনি 
খুব সম্মান করিতেন। যিশুর মুত্যু-দিনে 
বাইবেলের কথ, তাহার প্রতি নিষ্ুরতা, ত্রুশে 
আবদ্ধ করণের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে 

তিনি একদিন ভাঁবাবেশে বড়ই শোকার্ড হইয়। 
পড়েন। শেষে উন্মন্তের স্তায় নিজের মাথার 
চুল ছুই হাতে ছিড়িতে আরম্ভ করিলে সকলে 
অনেক প্রকার চেষ্টার পর তাহাকে শাস্ত করেন। 

( ক্রমশঃ ) 
শ্রীজনরঞ্জন রায়। 

আ্রাসাশ বল্লেশা ক্েন্স * 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কেহ কেহ বলেন 

যে, হিন্দু-ব্যবস্থা-শান্ত্র-প্রেণেতা মন কর্তৃক 
শুদ্রা্দির প্রতি যে সমত্ড অনথদার ব্যবস্থা প্রযুক্ত 
হইগাছে, তাহা পাঠ করিলে বোঁধ হয় যেন 
জয়কামী আঁধ্যগণ পরাজিত অনাধ্যগণের 
প্রতি ইর্ধাপরতন্ত্র হুইয়াই এই প্রকার 

ব্যবহারশাজ্স প্রণয়ন করিয়াছেন? শৃড্রেরা 

€( পরাপিতেরা ) * যাহাতে কোন প্রকারে 
জেতাঁদের কাছে মাথা তুলিতে না পারে, 
সমাজে নিস্তেজ হইয়া কেবলই তাহাদের দাসত্ব 
করে, ধর্মের দোহাই দিয়। ক্ষৌশলক্রমে তাঁহার্ই 
বিধান করিয়াছেন। শুদ্র বিদ্যার্জন করিভে 
পাঁরিবে ন।, ভগবানকে প্রাণ খুলিয়া! ডাকতে 
পারিবে না, ফেবল ব্রাহ্মণের দাসত্ব করিবে; 

* “আধ্যজাতি ভারতবর্ষে আলিয়। ৫য অনার্য জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, 
তাহারাই (দস্থ্য বা) দাস সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়াছে । এই কল্পিত ধারণ! বিষয়ে এমন কি ইউরোপীয় 

পণ্ডিতগণেন মধ্যেও মত্তভেদ আছে। অনেকে বলেন, ভারতবর্ধই আধ্যগণের আদি বাঁসভুমি। 
€98০ ২, ০. [096৮৪ 17156975 ০ [0008 ) সম্পাদক। 



শ্রীঞ্রীনিত্যধন্্ন বা সর্ববধন্মনমন্থয় । 

কিন্ত বাস্তবিক 'এইরূপ উক্তির যে কোনই ভিত্তি 
নাই, তাহাই এস্থলে প্রতিপাদদন কর যাইতেছে, 

স্পট প্রকরণ হিন্দুশান্ত্ে পাঠে অবগত 

তওয়া যাঁ়। স্যক্টিকর্তর মুখ হইতে 
সত্বগ্ণান্থিত শ্বেতবর্ণ ব্রাহ্মণ, বাছ হইতে 

রজোগুণান্থিত বক্তবণ ক্ষত্রিয়, উরু হইতে রজে। 
ও তমো মিশ্রিত পীতবর্ণ *ৈশ্ঠ এবং পদ্দ হইতে 

তম: প্রধান কৃষ্ণবণ শূদ্র উদ্ভূত হইয়াছে । এই 
ব্রাক্ষণই অঁর্যসমাজের মেরদণ্ড। অন্তান্ত 
অঙ্গের বিদযমানতা সত্বেও যেমন মেরুদগুহীন 

হইলে অঙ্গ-সঞ্চালন-ক্রিয়। একেবাঁবে অসম্ভব 
হয়ঃ তদ্রপ ব্রাঙ্ষণহীন সমাজ অন্টান্তবর্ণের 
বিদ্যমানতা! সত্বেও অচগ। কাজেই ব্রান্মণ 

পাঁঠে অবগত হওয়। যায়, াঁজাধধাঞজ সম্রাটের 

স্ব্ণমুকুটশোভিত মস্তক ছিননকন্থ! চীর-বসন- 
মাত্র-সম্বল, কুটিরবাসী, দরিদ্র-ভিখারী ব্রাক্ষণের 
পথের ধূলিমিশ্রিত নগ্র-পদে লুণ্ঠিত হইত। 
অধিকন্ত লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা বিনিময়ে কিন্ব। 

প্রন্থৃত শক্তিপ্রয়োগে যাঁহাকে আয়ত্তে আনয়ন 
করিতে পাঁর। 'যাঁয় নাই, এহেন হুদ্ধর্য ব্যক্তিকেও 

পথের ভিখারী ব্রাহ্মণ চির-দাসত্ব শৃঙ্খলে 
বাধিতে পারিয়াছেন ! ইহা কি অলৌকিক 
ব্যাপার নহে? 

এই ব্রাহ্মণ রাজ-পদ লান্তের জন্য লালায়িত 
ছিলেন না, তিনি অসংখ্য নর-দেহ-্পাতে 

ধরাতল লোহিতরাঁগে রঞ্জিত করিয়া শকুনী 

গৃধিনী প্রভৃতি শবভুক্ প্রাণীর তাগুব নৃত্যে 
যোগদ।ন করতঃ আপনাকে কতাথ মনে কবিতেন 

না ; অতুল-্রশ্বধ্য-সমন্বিত বাজ-পদ তুচ্ছ জ্ঞান 
করিয়া, অল্লান বদনে ছিন্ন কম্থা, এবং চীর- 
বদন-গ্রহণে পরুব্রহ্মরূপ নিত্য-বস্ত লাভের জন্য 
শ্বাপদ-সম্কুল অবণ্যানীতে প্রবেশ করতঃ কক্ছ- 
সাধনে তৎপর হুইতেন $ কেহ কেহ বা এই 

£ 
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পাঁপতাপপুর্ণ স্বার্থময় অনিত্য সংসারের মাঁয়। 
পরিত্যাগ করিয়া, নিহ্/-্রদ্ম লাভের জন্ত স্বৃণা, 
বিদ্বেষ, মান, অপমান সমজ।ন কনতঃ যুষ্ঠি 
ভিক্ষা এবং নৈসর্গিক বস্বমাত্র অবলম্বনে 
নিয়ত নিত্য নন্দে বিভোর থাকিতেন। এইরূপ 

পুরুষদের গন্তব্য স্থানই ত্রদ্ষণত্ব। এই ত্রাহ্মণত্বই 
বিস্তৃত ভক্তিরাজ্যের সর্বোচ্চ স্থান বিকার 
করতঃ মোহাচ্ছন্ন মানবের অজ্|ন!ন্ধবণত্ বিদুরিত 
করিতেছে । ইহাতে স্বাথেব পৃতিগন্ধ নাই; 

আছে ন্বগীধ নন্দন-কানন-জাত পারিজাত 
কুন্ুমের স্তায় পরাথশর ঠার মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ । 

ইহা অশ্।স্তি-উত্তগু ধঝাবক্ষে শাস্তি-বারি বর্ষণে 
শ্রশীতগ করিতেছে । পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, 

ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বরণীয় । আধখ্যদিগের পুরাবৃত্ত সত্বগুণ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি । কিন্তু এই 

সহ্গুণ জন্মমাই শির্ণাত হওয়া আুকঠিন। 
মানুষ জন্মের পর শুদ্র থাকে, উপনয়ন দ্বা"1 

দ্বীজ হন, বেদ-পাঠ দ্বারা বিপ্র হ'ন, তদনস্তর 

বেদ পাঠে মহা প্রাজ্ঞ ইইয়া যখন পরত্রহ্গ-রূপ 
নিত্য-বস্তর সন্ত। অনুভব করিতে পারেন, 

৩থনই ত্রাহ্ধণ হন । যথ! £--- 

“অন্মন। জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারা দ্বিজ উচ্যতে। 
বেদপাঠান্তবেত্বিপ্রঃ ব্র্মজা নাতি ত্রাহ্ধণঃ ॥ 

(মনু ।) 
এখন বেশ বুঝা! যাইতেছে, ব্রাঙ্গণত্বের 

দাবী করা যে সে লোকের কায নহে। আর 

যিনি এ পদ লাভের যোগ্য, তিনি কেন মনুষ্য- 
অমাজের বরেণ্য হইবেন না? যিনি সমস্ত 
অপৌরুষেয় বেদশান্ব (ঈশ্বরজ্ঞয়তত্ব ) মন্থন 
করিস! জ্ঞানার্জনে পরব্রহ্বরূপ নিত্যবস্তকে 
জানিতে পাবিয়াছেন, তিনি কেন সমাজের 

শিরোভূষণ হইয়া থাঁকিতে পারিবেন না৷? 
ব্রাহ্মণের প্রেম সীমাবদ্ধ নহে, সার্বজনীন ; 

কাঞ্জেই তাহার কেহুই শত্রু বা মিত্র নাই। 
তিনি সমদর্শী। রজোগুণ হইতে* ক্ষত্রিয় 
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উৎপন্ন হইয়াছেন; ক্ষত্রিয়ের কার্য আত্মরক্ষা, 
তারপর অপর দশজনের রক্ষা এবং 

পরিশেষে দেশরক্ষা ; কিন্তু ব্রাহ্মণের আসন 
ইহার অনেক উপরে । সুধু দশের জন্য 
তাহার প্রাণ কাদে না, অথবা সীমাবদ্ধ 
স্বদেশের মধ্যেই তীহাত্র প্রেম আবদ্ধ 
নহে । তীহার প্রাণের আবেগ দশ ছাড়িঘা!, 
দেশ ছাড়িয়া, বিদেশ পর্যন্ত নীত হইয়াছে। 
যেখাঁনেই পাপ-চিজ্ঞা, পাঁপ-কথন, পাপাচরণ ও 
দীর্ঘ-সুত্রতা প্রভৃতি তমে:গুণবিশিষ্ট শূড্র 
দেখিবেন, সেইখাঁনেই তাহার উদ্ধারের জন্য 
ব্রাদ্ষণের গধন। স্বার্থে অন্ধীভূত হইয়। নিয়ত 
তমোভাবাঁপন্ন বাক্তিকে দাঁসত্ব-শৃঙ্খলে বাধিয়! 
রাখ! ত্রাদ্ষণের কর্ম নহে! ব্রাঙ্গগই সকল 
বণের গুরু । এই ব্রদ্ষণ ব্যতীত কেহ গুরু 
হইতে পারেন ন!। এই ব্র!ক্ষপের -কপাতেই 
কলুষিত-চরিত্র ব্যক্তির কলুষরাশী ক্রমশঃ 
অপপাবিত হইয়া, সে উন্নত হইতে পাবে। 

এখন শান্ত্ান্ুায়ী যথার্থ ব্রাঙ্ষণ এবং 
ষথার্থ শুদ্র কাহারা দেখা যাঁউক। ব্রাহ্মণ 
কাহাকে বলে? গৌহম-সংহিতাঁর মতে, 
“অধিহোন্র-ব্রত-পরান্ স্বাধ্য য়-নিরতান্ শুচীন্। 
উপবাঁসরতান্ দান্ত।ংস্তান্ দেবা ব্রন্ষণান্ বিছুঃ ॥ 

ন জাতি পৃজ্যতে বাঁজন্ গুণাঃ কল্যাণকাঁরকাঃ | 
চণ্ড।লমপি বৃতৃস্থং তং দেব! ত্রক্ষণং বিছুঃ ॥* 

বাহাঁরা অগ্িহোব্র-প্রত-পরায়ণ, স্বাধ্যায়- 
নিরত» শুচী, উপবাঁসরত, দাস্ত, দে1তাগণ 

াহাঁদিগেকেই ব্রাহ্মণ বলিয়। জানেন। হে 
রাঁজন্! জাতি পৃজ্য নহে; গুণই কল্যাণকাঁরক। 
চণ্ডালও বৃত্তস্থ হইলে দেবত'রা তাহাকে ন্দণ 
বলিয়া! জানেন । 

এবং ীমদ্ত/গবতে আছেঃ." 
প্যন্ত যল্পখনং প্রোজ্ং পূংসো! বর্ণাভিব্যঞ্জকং | 
স্ান্তত্রীপি দৃশ্তেত তন্চেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥” 

শ্রীত্রীনিত্যধন্মন বা সব্বধন্মসমন্থয় 

বর্ণাভিব্যপ্রক যাহার যেরূপ লক্ষণ কথিত 
হইল, তাহা অআগ্ঠবণসন্ভৃত ব্যক্তিতে দেখিলে, 
তাহ'কেও তন্রপ স্থির করিবে। 

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়ের মহাভারতে 
বনপর্ধের অন্তর্গত অজগর-পর্ধাধ্যাঁয়ে অজগর 
রূপী রাজী নহুষ বলিতেছেন,--“হে যুধিষ্ঠির ! 
অভ্রান্ত বেদ চতুব্ণেরই ধন্ম-ব্যবস্থাপক, সুতরাং 
বেদমূলক সত্য, দান ক্ষম!, অনৃশংস্ত, অহিংসা 
ও করুণা শৃদ্রেও লক্ষিত হইতেছে, তবে কি 
শূদ্রও ব্রঙ্ষণ হইতে পারে 1” 

এই প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বপিতেছেন,-- 
"অনেক শুপ্রে ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ও অনেক দ্বিজ- 
জাঁতিতেও শূদ্রলঙ্গণ লক্ষিত হইয়া থাকে, 
অতএব শুদ্র বংশ্য হইলেই যে শুদ্র হয় এবং 
্রহ্ষণ-বংশীয় হইলেই যে ত্রান্ধণ হয় এরূপ নহে; 
কিন্ত যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লঙ্ষিত 
হনব, তাঁহারাই ব্র।ন্গ? এবং যে সকল ব্যক্তিতে 
তাহ! লক্ষিত হ্য় না, তীহারাই শুদ্র 1” 

রাঁজ। যুখিষ্টিরের বাক্য শেন্ধ হইতে না 
হইতেই আবার রাজধি বগিতে লাগিলেন,--"হে 
আয়ুক্সন্! যদি বৈদিক ব্যবক!বই ব্রান্ষণত্তের 
কাঁরণ বলিয়! স্বীকাঁর করিতে হয়, তাহ! হইলেই 
যে পর্য্যন্ত বেদবিহিত কাধ্যে সামর্থ্য না জন্মে 
সে পধ্যস্ত জাতি কি কোন কার্যমকারক নহে ? 

যুধিষ্ঠির উত্তরে বলিলেন,--“হে মহাসর্প ! 
বাক্য, মৈথুন, জন্ম ও মণ মানব জাঁতিরই 
সাধারণ ধণ্ম, এই নিমিত্ত সর্বদা পুরুষেরা জাঁতি- 
বিচাব-বিমৃঢ় হইয়॥ নারীতে অপত্যোতৎপাদন 
করিয়া থাকেন ঃ অতএব মনুষ্য জাতির মধ্যে 
সমুদ!য় বণের এইরূপ সঙ্করভাবশতঃ ব্রাক্ষণ!দি 
জাতি নিতান্ত হজে ; কিন্ত তত্বদর্শীর! হার 
মধ্যে ধাহারা রাগশীল তাহাদিগকেই ত্রাক্ষণ 
লেন।” 

এই আধ্য প্রমানান্ুসারে বৈদিক 



ীপ্ীনিত্যধর্্ম বা সর্বরধর্শসমন্থয় 

ব্যাবহারেরই প্রাধাণ্য অঙ্গিকার করিরাছেন ; 
বেদবিহিত কর্ই ব্রাঙ্ষণত্ব লাঁভের হেতু । 

এ বনপর্ববে উক্ত সিংহ মহাশয় কর্তৃক 
অনুবাদিত্ত মার্কণ্ডেয় সমস্তাধ্যয় পর্ধে আছে, 
পতি হ্যজনক, কুক্রিয়াশক্তঃ দ1স্ভিক ব্রাঙ্গণ 
প্রজ্ হইলেও শুত্র সূৃশ হয়ঃ আর শুর যদি 
সত্য) দম ও ধম্মে সতত অন্ুরক্ত থাকেঃ তবে 

তাহাকেও আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া! বিবেচনা করি 

কাঁরণ ব্যবহায়েই ব্রক্ষণ হয়।” এই কথার 
তাৎপধ্য এই মে ব্যবহার দ্বারাই ব্র!দ্ষণণূড্র 
জানিতে পার যায় । 

আধ্যঞাতিনন বর্ণবিভ!গের ইতিবৃত্ত 

আমাদিগের নিকট হুজের, কাজেই তৎসন্বন্ধে 
আমর! ভ্রাস্তি-সঙ্কুল বিশ্বাস পোষণ করিঙতেছি। 
পুঝাকাঁঙ্ের ত্রাক্ষণত্বের ইতিহাস সম্বন্ধে 
শাস্্লোচন] করিয়। এমনও জানতে পার! 
গিয়াছে যে, যাহার! বর্তঘান সময়ে সমাজে 
অন্ত্যজ বলিয়। ঘৃণিত, অস্পৃশ্য খবং পদ-দলিত 
এক্স পতিতা ধ্যভিচাঁরিণীর সন্তংনও স্বীয় গুণে 

ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হইয়াছেন । ছাঁন্দোগ্য 
উপনিষদে নিয়লিখিত ঘটন!টী বর্ণিত আছে। 

সত্যকাম জাঁবাল নামক এক ব্যক্তি মহর্ষি 
গৌতমের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তাহার নিকট 
দীক্ষ! গ্রহণের অভিপ্রায় গ্রকাঁশ করিল; মহর্ষি 
এবিধ অজ্ঞাত-কুল-শীঙগ ব্যক্তির প্রস্তাব প্রথমতঃ 

প্রত্যাখ্যান না করিয়।। তাঁহাকে জিজ্ঞাস। 

করিজেন,--প্বংস ! তোমার গোত্র কি?” 
সভ্যকাম বিনীত ভাবে উত্তর করিল; 

প্রভু! আমি আমার গোত্র জানি না ।” 
মহর্ষি পুনরায় বলিলেন)--ণবংস ! আমার 

দারুণ প্রতিজ্ঞা, আমি ব্রাদ্ষণ ব্যতীত অন্য 
ঝাহাকেও দীক্ষা প্রদান করি না। তোমার 
কে আছেন, তাঁহার নিকট যাঁইয়া হোগার 
গোত্রের কথা জিজ্ঞ(স! করিয়। আইস ।» 

৯৫৭ 

সত্যকাম জাবাল . মহর্ষিরএই আদেশ 
শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার জননীর নিকট 
উপস্থিত হইয়া, মহধধির আর্দেশ বাক্য আন্ুপূর্ব্বিক 
নিবেদন করিয়া! মাকে জিজ্ঞ।সা করিল,-*ই। 
মা! 'মামার গোত্র কি? আমি কোন্ কুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ?* 

তছুত্বরে জননী বলিলেন," প্রিয়দর্শন ! 
আমি যৌবনকালে দারিদ্র্য-নিপীড়িত হইয়া বত 
ব্যক্তির পরিচর্য্য। করিয়াছিলাঁম ; তাহারই ফলে 

তোঁমাহেন পুত্ররত্ধ লাভ করিয়াছি। সুতরাং 
তোমার গোত্র জানি ন1 1” 

জননীর এই বাক্য গুনিয়! জাবাল পর দিবস 
খধির আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। 
তৎকাঁলে খধি উচ্চ বেদীর উপর উপবেশন 

কবিয়। ব্রহ্ম-বিগ্ঠার্থা ছাঁজগণকে ব্রহ্ষবিদ্ধা। বিষয়ে 
উপদেশ দ্িতেছিলেন ! জাবাঁলক্ষে আবার 

সে দিবস দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 
প্বংস! তোমার জননীর নিকট তোমার 
গোত্র জীনিতে পারিয়াছ ?” 

জাঁবাল কহিল,-“'“আজে ই|! জানিতে 
পারিয়'হি।” তখন মহ্র্ষির নিকট অকপটে 
স্বীয় জন্মবৃত্তাস্ত, যাঁহ। ইঠ্যগ্রে জননীর নিকট 
শ্রবণ করিয়।ছিল, আন্ুপূর্ব্িক নিবেদন করিল। 

জাবালের বাক্য শেষ হইতে না হইতেই 
আশ্রমস্থ ছীত্রগণ তাহাকে বলিয়া উঠিগ,_-এরে 
অন্ত্যজ বেশ্টাপুত্র ! দুবহ',দুরহ' |” 

কিন্তু মহর্ষি এই অদ্ভুত সত্যপ্রকাশক কপটতা- 
বর্জিত ব'লকের বাক্য শুনিয়! অতীব বিস্মিত 
হইয়। বলিলেন--প্বংস ! তুম্ইি ব্রাহ্মণ 
হওয়ার উপযুক্ত ।” তিনি তাকে ত্বণিত, 
অ্প্শ্থা, অন্ত্যজ বেশ্ঠাপুত্র বলিয়া তাড়াইয়া 
দিলেন না) বরং উপনয়ন-সংস্কার করিয়া দীক্ষা 
প্রধান করিলেন । এরূপ হওয়াই শ্মভাবিক। 
কেন না সত্যই সত্যের দীপ্তি-প্রকাশক। এই 



১৫৮ 

সভ্য ব্যতিরেকে কখনই সত্যেব গরিম অধ্যাহত 

থাকিতে পারে না। কাজেই ধহর্ধি গৌতম 
সত্যঙাত সঙ্যকাঁমকে ব্রাঙ্ষণত্বে উন্নীত করিয়া 

দিলেন। সত্য-কামের এরপ অদ্ভুত সঙ্ধয 
প্রকাশের জন্য তাহার ভাবী জীবনের আবঙ্ছাঁয়৷ 

টুকু মহার্যর হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল ; ইহ! 
তিনি জাঁননেত্রে সবিশেষ উপলদ্ধি করিতে 
পারিযাছিলেন। পুরাকালের এরূপ ব্রহ্ষণত্বের 

কত ইতিহাস আমাদের নিকট দুজে রহিয়াছে, 
তাঁহার ইয়ত্তা নাই। কি বৈদিক, কি 
পৌরাণিক, কি আঁধুনিক সকল সময়েই সত্বুণ 
প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে । রজো ও 

তমে! পর্যায়ক্রমে তাঁহার নিয়ে স্থান পাইয়াছে। 
ইছাই ব্্ণবিভাঁগের মুল তিত্তি। তাই শ্রীগীতায় 
ভগবান শ্রী বলিয়।ছেন॥__ 

"চাঁতুর্বর্ণং ময়া স্যষ্টং গুণকর্মাবি ভাঁগ*--৮ 
বাস্তবিক যদি গুণ ও কন্মদ্বর। ভারতীয় আধ্য-. 
খধ্রা বর্ণবিভাগ না ঝরিতেন তব বর্তমান 
কালের কোন বাক্িই তাহাদিগকে জগতের 
গুরু বলিয়া! স্বীকার করিত না। শান্তি 
পর্যালোচন। ককিলে, সর্বজ্ই শান্ত্রকী বদের 

উষ্ধার নীতি প্রতিপন্ন হইবে। বস্তুতঃ ব্র'ঙ্ধণত্বের 
ভিভি ষদি গুণের উপর প্রতিঠিত ন| হইত, তবে 
কে তাহার এত আদর করিত? কে তাহার 
পদঃবজ শিরে ধারণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ 
মনে করিত? অধিকন্ত কোন নিরষ্ট-কুল-জ'ত 

ব্যক্ষিও যদি প্রভূত জানলাভ করতঃ সদগণশালী 
হইয়। নিত্য-ব্র্দে আত্ম-সমর্পণ পুর্বক প্থির 
বিভবের জন্ত হিংসা-দ্বেষাদি নিকষ্ট-বৃত্তি-নি5য়ের 
বশবত্তী না হয়েন। তবে তিনি কেন 
দ্বিজনন্দনাপেক্ষ! বরেণ্য হইবেন না? প্রত্যুত, 
হওয়াই শাস্ত্-সঙ্গত। পুরাণাঁদ হইতে তাহীর 
বহু দৃষটাস্ক উদ্ধত করিছা পাঠক প:ঠিকাদিগকে 
উপহার. দেওয়! যাতে পারে । কিন্তু প্রবন্ধের 

রীস্রীনিত্যধর্মম বা! সরববধম্মাসমন্থয়-। 

কলেবর বৃদ্ধি5য়ে তাহা হইতে আপাততঃ বিরত 
রহিলাম । 

গুণের আদর দেখাইবাঁর জঙ্ভই বির 

রাজহুয় যজে। ভগবান শ্রীকষ ম্বহস্তে ত্রীক্ষণের 
পপ্রক্ষালন করিয়াছিলেন । গুণের জন্যইত 
ধীবর-বন্ঠার পুত্র ব্যাসদেব ত্রাঙ্গণ্য সমাজে 
পুক্গনীয়। গুণ পরিত্যগ করিয়া আর্ধ্য-সমাঁজ 
যখন একটা নির্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট গণ্ভীব মধ্যে 
নিরুদ্ধ হইল, তখন হইতেই আর্যদিগের 
অধোঁগতি। শ্োতম্থিনীর শআতি বন্ধ হইলে 
যেমন তীরস্থিত জনপদ নানাবিধ ব্যাধিতে 
আক্রান্ত 'এরবং ক্রমশঃ ক্ষেত্র সকল অনুর্জর হইতে 
থাকে, তদ্রুপ আয়াদের সমজের প্রসারুতা 

ক্রমশঃ কমিযা সংকীর্ণতীঘ বিপ্লবব্যাধির স্যৃঙি 
হইয়।ছেন। ইহার নিবাঁসন করিতে হইলেই 
আবাঁর সেই গুরাকালের গুণ-কম্ম-বিভাগের 
প্রতি বিশেষ লন্য রাখিতে হইবে। তাহা 
হইলে সমাজের পুণঃ আদর্শ স্থষ্টি হওয়া বিশেষ 
সম্ভাবনা! । তাহ! হইলে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রও 
যথাস্থানে সনিবেশ্ত্ত হইবে । বেহ কাহাকেও 

অস্তিক্রম করিতে চাহিবে না) সমস্ত বৈষম্য 
তিরোহিত হইয়। যাইবে। তখন ত্রঙ্গণের 

| পদঃরজে ভারত ভূমি পবিত্র হ হইবে ॥ তমসাচ্ছন্ন 

শৃদ্র সেই পদ-সেব! করিয়া জীবন সার্থক করিবে । 
তখন আর্ধ্য-র মণীগণ নুব্যবস্থিত মঙ্গলময় বৈদিক 
রীতির অন্থুদরণ করিয়া, প্রত মাতৃ-মূর্তি 
প্রদর্শন পূর্ববক ধন্বপ্রহ্থ ভারতকে গৌরবান্বিত 
কৰিবেন। হে তূদেব ত্রান্ষণ! আবার কি 
ভারতের সে সুদিন আসিবে? আবার কি 
সাম-গানে তপোবন মুখরিত হইবে? আবার 
তোমাদের সেই প্রকৃতি দেখাও ; তমসাচ্ছন্নেরা 
তৌমাদের চরণ সেবক হইয়া জীবন 
সফল করুক! ৰ 

অসত্য-প্রিয়তা, নান্তিকা, অপাবজ্বত!, 



্ীপ্রীনিত্যধণ্ম বা সর্বরধর্শসমন্থয় 

অভক্ষ্য-প্রিঘতা, অবৈধ-ইন্দিদ্বপরতা, পরশ্রী- 
কাতরতা, নৃশংসতা, লুবভা, দীর্ঘনত্রত! ও 

ব্যসদ এ সকলই ওমোঁগুণের লক্ষণ। 

তুমোগুণসম্পন্ন ঝক্তিই শূদ্র। ত্রা্মণ উক্ত 
দৌঁষ বর্জিত হইয়। সত্বগুণী হইলেই সকলে 

তাহাকে সর্দ্ক্ষণ মনের মন্দিরে রাখিয়! পুল! 

কারবে। সাধারণের পুজ। আকর্ষণ করিতে 

আর বাহাড়ঘ্বর করিতে হইবে না। তমোগুণী 

শদ্রও ক্রমশঃ স্বীয় দোষ পরিহার করিয়া 

৯৫৯ 

তাশিদের পদান্থ অনুসরণ করিবে । মস্তিষ্ক নুস্থ 

হইলে, অন্তান্ত অঙ্গ সহজেই সুস্থ হইবে। 

গুণের আদর সর্বত্র ও সর্বকাঁলেই আছে। 

হরিদাস, কবীর, রুইদাদ ও নরোত্তম ঠাকুর 

প্রভৃতি ভক্ত-সমাঁজের বরেণ্য হইবার জন্ত পথে 

পথে আপনাদিগকে গরচার করিয়া বেড়ান নাই। 

তাহাঝ! পূর্েক্ত রূপ সব্বগুণ-মণ্ডিত ছিলেন 

ধলিয়াই আজও ভক্ত-সমাজে বরেণ্য 
প্রীকালীচরণ দে সরকার । 

প্রচ্ছহ স্পর্তি 

পৃথিবীতে কোথা দিয়া কি হইয়া! যায় দৈত্যের মত সামান্ত একটু জ্ঞান স্পর্শেই 

মাঁনবমন ভাঁবিয়। তাহার কুলকিনার! পায় না। । নিজের ক্ষমতা বুঝিয়া আপনি জাগিয়! উঠে। 

সামান্ত একটী দীগ্রশলীকা প্রকাণ্ড একটা | সে শক্তিকে মানুষ আর চাপিয়। ধরিতে পারে 

সহরকে ভম্মসাৎ করিয়া দেয়, ক্ষুদ্র একটী বীজ | না। সে তখন উদ্দামতটিনীর ন্তায় আপনার 

কালক্রমে বুহুৎ একটী বনম্পতির আকার ধারণ পথে প্রবাহিত হয় এবং সম্মুখে যাঁছাকে পায় 

করে। তাহার মধ্যে কি অস্তনিহিত শক্তি তাহাঁকেই ভাসাইয়া লইয়। চলিয়! যায় । 

আছে, মানুষের স্থুলৃষ্টি সব সময় তাঁহ৷ বুঝিয়া 

উঠিতে পারে নাঁ_তাই জগতে দেখিতে গাই | 
যোগীর নিগ্রহ, ত্যাগীর লাগনা, প্রেমিকের 
উন্মীদখ্যতি, ভক্তের অপমীন, কন্মবীরের গ্রাতি- 

বন্ধক । আবার এই অস্তনিহিত শক্তিও 

উপযুক্ত পাত্র ও জলবাঘুর গুণে সব সময় 

কাঁধ্যকরী হইয়া উঠে ন! । বীজ যদি জলহীন 

উ্ন্ন ক্ষেত্রে পতিত ভয়, তাঁহ। হইলে সে যেমন 

জন্মিতে পারে ন।, সেইরূপ মানবমনও প্রকৃত 

জ্ঞানরূপ বারিসিঞ্চন ন! পাইলে বিকশিত হইয়া 

উঠে না বা উঠিতে পাঁরে না । মরুভূমিতেও 

জলের স্পর্শ পাইলে আবার সেই বীজই যেমন 

বিকশিত হ্ইয়া উঠে ও মুক্তির আনন্দে অনেক 

খানি মরুভূকে ছায়্ান্ুশীতল করিয়া তুলে, 

সেইপ অন্তনিহিতশক্তি-সম্পন্ম বিলাস- 

ভোগর্ত সংসারীর মনে মায়াপুরীর রাজ্যার 

| 

(১) 

পিত শুদ্ধধন দেখিলেন, তাঁহার একমাত্র 
সন্তান সংসারে তেমন মন দিতেছে না; সর্বদা 

বিরলে বসিষ। বসিয়। কি চিন্তা করে? বাঁহিবের 
উন্মাদ-কোলাহল দুরে পরিহার করিয়া নির্জনে 
বসিয়। চিস্তাতেই তাহার স্থথ-শীস্তি | পুত্রের 
এঘোর কাটিয়া ফেলিবার জন্য, তাহার মনে 
একটা অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দের আম্বাদ দিয়া 
দিতে পিতা বিপুল আয়োজন করিলেন 

পুত্রের বিবাহ দিলেন । এমনি করিয়া! দশটী 
বৎজর চলি! গেল; পুত্রের সম্তান জন্মিল। 

একটা নৃতন মোৰ আসিয়া! জুটিল। কিন্তু এই 
সময় অনৃশ্য-দেবতাটী এমন করিয়া কি একটা 
কল ঘুরাইয়! দ্রিলেন, যাহার আবর্তনে সমস্ত 

উলট্পালট্ হইয়া গেল । চতুদ্দিকের দৃষ্টি 
বিভ্রমকারী সমগ্র আবরণ খসিয়৷ "পড়িল। 



১৩৬৩ 

প্রত্যেক মানব প্রতিদিন যাহা . দেখে, 
প্রত্যেকের গৃহে যার তাওবনত্ন হয়, সেই 
অগা, ম্বতা, রোগ ও শোক দেখিয়া. কৈ 
কাহারও মনে তো! এরূপ ভাবোদয় হইতে 
দ্বেখ যায় না? কিন্তু তাহার অস্তনিহিত 
গ্রচ্ছনশক্তি আজ এই সামান্ত স্পর্শেই জাগিয়া 
উঠিল--জগদল পাষাণপ্রমাণ বাধাকে ঠেলিয়া 
ফেলিয়া আপন উদ্দেশ্টে বাহির হইয়! পড়ি, 
কএকটা সামাগ্ত্কারণে জগতের একটা শ্রেষ্ঠ 

: প্রেমিকের জ্ঞানোন্মেষণ! হইল । 

(২) 

নানকের মন শৈশব হইতেই সংসারের 
কাজে আবদ্ধ হইতে. চাহিতেছিল না দেখিয়া 
নানকের পিতামাতা তাহার বিবাহ দিলেন; 
নানকের এক পুত্র জন্মিল ; নানকপত্বী আবার 
গর্ভবতী হইলেন । এই সময় তিনি ৩৬ 
বংসর বয়ষে পদার্পণ করিয়াছেন। তাহার 
সম্ুথে রাশীকত গোধূম ওজন করিতেছিল 
আর বলিতেছিল,₹-“একরাম এক, দোরাম 
দোঁ।” এইরূপ বলিতে বলিতে সেই পসারী 
যেই “তের1 রাম তেরা” বলিয়াছে, অমনি 
কেমন করিয়। নানকের -মনে অপূর্ব এক 
ভাবসধার হুইয়। গেল। সংসারের বন্ধন 
তাহাকে কষ্ট দিতে লাগিল.) তিনি ভাবিলেন, 
কেন তিনি এত দ্বিন ইঠ্টচিস্তায় এমনভাবে 
বিরত ছিলেন ? কিমের প্রভাব দেখিয়। তাহার 
ৃষ্টিবিত্রম হইয়াছিল ?. সেইদ্দিন হইতে তিনি 
ইট চিন্তায় গভীরভাবে রত হইলেন । যতই চিন্ত। 
গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল, তই তিনি 
ঈশ্বর সন্দর্শনের জন্ত উন্মত্ত হইতে লাগিলেন । 

একদিন প্রতুযুষে নানক নদীতে সান 
করিতে গেলেন, চাকর আসিয়া খবর দিল, 
নানক নদীশোতে কোথায় ভাঙিয়! গিয়াছেন। 
বু '্ুমন্ধান হ্ইল। কিন্ত নানককে কেহ 

জ্লীনিত্যধন্্র বা সর্ববধর্মাসমন্থয়। 

থুজিয়া পাইল ন!। এদিকে নানক ভাসিতে 
ভাসিতে দুরে যাইয়া পড়িলেন। সংজ্ঞা হইলে 
তিনি দৈববাঝি শ্রবণ করিলেন,-_“হে নানক ! 
জাগ, উঠ; আপন কাধ্যে রত হও; আর 
কতদ্ধিন পড়িয়। থাকিবে ?” নানক আর ব|ড়ী 
ফিরিলেন না। সেইদ্দিন হইতে তিনি বাহির 
হইয়া পড়িলেন। সামান্ত “তের! রাম তেরা, 
তীঁহার অমস্তবন্ধনকে ছিন্ন করিয়া রিক্ত 
করি 1পথে আনিয়! ছাড়িয়া! দিল। 

(৩) 
বিমঙ্গল জাতিতে বিপ্র কিন্তু লম্পট- 

্বভাব। ধর্ম কি তাহা সে বুঝে না, বুঝিতে 
চাহেও না। নিজের মোহে সে আবিষ্ট হইয়! 
থাকে। আর “নদীপারে এক বেশ্তা নাম 
চিন্তামণি । তাহাতে আসক্ত স্ব! দ্রিবসরজনী ॥” 

এন্িকে একদিন বিহবমঙ্গলের পিতার 
মৃতা(তথি উপস্থিত হইল । বিন্বমঙ্গল সাবান 
ঘরে উদ্বিগ্ন হইস্জা থাঁকিল। তাহার এমনি 
কু-আসক্তি যে বজ্রপাত ও প্রলয়সদৃশ ঝড় 
উপেক্ষা করিয়াও সে চলিল। নদীতে তরী 
নাই। কিন্কসে পকাফতরণিতে চড়ি জলে 
ঝাপ দিলা।” কিছু দূর যাইয়। একটা 
গলিত, স্মলিত মৃতদেহ পাইল। তাহাকে 
ভ্রমবশে কাঠ্ঠখণ্ড জ্ঞান. করিয়া তৎসাহায্যে 
নদী পার হইল। তারপর দ্বার না পাইয়া 
এক মৃতসর্পকে “রঞ্জুজ্ঞানে ধরি উঠে প্রাচীর 
উপরি।” সেখানে যাইয়াই তাহার সবত্রম 
ঘুচিয়৷ গেল) জ্ঞানের জ্যোতি তাহার দ্বেহ, 
মন ও প্রাণে একট] পুলক ম্পর্শদিয়৷ গেল; 
চারিদিকের ঘনাবরণ মুক্ত হইয়া গেল; তাহার 
“চিদ্বাকীশ মেখশুন্ত হইল। তারপর সে 
লোমগিরির নিকট দীক্ষা লইয়া, “হা হ! কোথা 
কু্ণ বলি ধাইয়৷ চলিল।” এখানেও দেখিতে 
পাই প্রচ্ছন্নশক্কি লামান স্প্শে'জাগিয়। উঠিল! 
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(৪) | রী মী 
লেবার অগ্রহারণ' মাসে ছুরন্তশীত. শিত্যাননদ তিক্ষায় বাহির হইলেন-_ 

পড়িয়াছে। : তুষারশীতলগীত-শিশিরমপর্শে হরিবোল বলাইয়! নদীয়া পাগল করিয়া দিয়া 
সমস্ত ফুলগুলি মরিয়! যাইতেছে । সেদিন ঠাকুরকে বলিলেন, গাহি মাধাইকে উদ্ধার 

কেবলমাত্র শুদাম মাভীর খরে একটা মুন্দর করিতে হইবে, ঠা্চুর ! 

শতদলপন্ম ফুটিয়৷ রহিল, ঝরিয়া' পড়িল ন|। ঠাকুর পরদিন নগর সংকীর্তন লইয়া 

বহু অর্থ প্রাপ্তি আশে স্দাস অকালের ফেলটা জগাই মাধাইএর বাড়ীর দিকে চলিলেন_ 

লইয়। রাজ প্রসাঁদে চলিল। এমন সময় এক নিতানন্দ ভাবের আবে-শ, আজ পাপী ও 

পথিক বহু মূল্যে ফুলটা ক্রয় করিতে চাহিল। তাপী উদ্ধার হইবে এই আশায়, আননে, 

মালী আশাতীত মূল্য পাইয়। যেই ফুলটি আগ্রহে নাচিতে নাচিতে চলিয়াছেন। 

দিতে যাইবে, অমনি আচধধিতে রাজ! আসিয়া জগাই ূ মাধাই শুনিস, “হরিবোলের দল" 

তাঁর দ্বিগুণ মূল্য দিতে চাঁহিলেন। পথিকও তা'দের* বাড়ীর দিকে আসিতেছে । তখন 

বেশী দিতে চাহ্ন, যা! আরও বেশী বলেন । তাহারা চট্ট লাল হইয়৷ গেল? সম্মুখেই 

কেহুই ছাঁড়েন না। ম'লী ভাবিল, প্ধাভাঁকে । অগ্রদূত, প্রেমপগিল নিতানন্দকে দেখিয়া 

দিবার জন্য এই ছুই ব্যক্তি সামান্ত, নগন্ত এই : খোল| ছুড়িয়া মারিল। শ্ত্যাননের কপাল 

ফুলটী ক্রয় করিতে চাহিতেছেন, না জানি : কাটয়া রক্ত ঝারয়া পড়িতে লাগিল | তবুও 
তাহাকে দিলে কত কি পাই।” অমনি সে নিত্যানন্দ গ্রড় “মেরেছ কলসীরু কাণ!, তা 

যেখানে প্রেমাবতার বুদ্ধদেব কানন উজ্জ্বল বলে কি প্রেম দেব না” বলিয়! জগাই মাধাইকে 

করিয়া বসিয়াছিলেন সেখানে যাইয়া প্রভুর আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করিলেন। তখন অস্তরের 

চরণপদ্মে ফুলটী রাখিয়! দিল। অর্থের কথা খাটী মানুষটা তা*দের মধ্য হইতে বাহির হইয়া 

সে তখন জ্যোতিশ্বয় পুরুষের তেজে ভুলিয়! পড়িল। তাহাদের অন্তরের প্রীচ্ছন্ন সাধুতা 

গেল। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, “কহ বাহির হইল । সেই শুভদিনে যখন তা'দের 

বৎস কি তব প্রার্থনা ।” ব্যাকুল নুদাঁস কহিল, ৷ নিকটে প্রেমপাগল নিত্যানন্দের আবির্ভাব 
হি ০ দন “প্রভু আর কিছু নহে, চরণের ধুলি এক ৰ হইল সেপ্দিন তাহার বুঝিল, যে আনন্দের 

_ ! অন্বেষণে তাহীরা . উন্দামউন্মীদা হইয়া 
কণা 1” সাকান্থ একটা ফুলের কারণে তাহার | 

মোহতন্দ্রাঘোর ছুটিয়া গেল। | ফিরিয়ছে, দে আনন্দ কোথায় ! যে ইন্ধন 
রঃ । তাহারা অক্লান্ত পরিশ্রমে জড় করিয়া 

জগাই মাঁধাই নবদ্ধীপ সহরের সহর তুলিয়াছিল, তাহাতে প্রেমানন্দের স্ছুলিঙ্গ 
কোটাঁল। তাহাদের সমাজে প্রতিপত্তি পড়িল; তাহাদের অন্তর বাহিরের সকল 
আছে, মান আছে, সন্ত্রম আছে আর আছে ৷ আবর্জনা জালাইয়া, পে'ড়াইয়া সমস্ত প্রাণমশ 
আনন্দলাভের আক পিপাদা। । আনন্দে উজ্জ্বল করিয়। তুলিল। তুচ্ছ তখন 

এদিকে ঠাকুর চেন্তদেবক নবঘীপে | স্থরাঁপাত্র! তুচ্ছ তখন ইন্রিয়-স্থথ! তাঁহার! 
অবতীর্ণ। তিনি সেখানে প্রেমের তুফান | আজ এক নূতন সুরা আস্বাদ পাইল, সামান্য 
তুলিয়াছেন। সেই পরশ-মণির-পরশে সব | কারণে কি হইতে কি হইয়! গেল । 
সোণ। হ্ইয়া যাইতেছে । র শ্রী: রংপুর ।, 

পর সপ 



ইীকষ্ণটৈতন্য ও সাধকস্থহদ 
যোগাচার্ষয শ্রীপ্রীমৎ অবধৃত জ্ঞানানন্দদেব প্রণীত । 

মহাপ্রভু শ্রীকুষ্চৈতগ্ভ দেবের অবঠার প্রসঙ্গ লইয়াই "শ্রীকষ্চচৈতন্ত” নামক গ্রন্থখানির 

অবতারণ| । প্র পরম দেবের উপবাঁসনায় অবলম্বনীয় মন্ত্রের বিষন্বও মীমীংসিত হইয়াছে । 

“সাধক-ুহৃদ” নামক গ্রন্থে সাধকের ধিশেষ বিশেষ আবস্থায় কি ভাবে জীনন যাপন 

করিলে ইষ্ট প্রান্ত্বির পথ স্থগম হয়, তাঁহ। লকল ভাষায় আলে!চিত হইয়াছে । ধর্মপথের 

পথিকের পক্ষে এই বিব্রসংকুল সংসারে যে এই প্রকার গ্রন্থের কি উপকারিতা, তাহা 

অনুশীলন করিলেই বুঝিতে পারিবেন ! এজন্য সকল সাঁধকই এই গ্রন্ছরাজকে নিজের “নুহদ্_ 

মনে করিয়৷ সঙ্গী করিতে পারেন । 

উত্তম আইভরি ফিনিস্ কাগজে ডবল ক্রাউন সাইজে প্রায় ২০* গৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ । মূল্য ॥%* 

আন মাত্র । ডাক মাশুল স্বতন্ব। 
প্রাপ্তিস্থান 

ম্যানেজার, মহ।নির্বাণ মঠ, ২৯ নং ম:নাহ্রপুকুর রোড । 
কালীঘাট, কলিকাতা । 



% নমো৷ ভগবতে নিত্যগোঁপাঁলার | 

ীনিভ্যক্দস্মম 
| রর 

সর্বধর্মসমন্তয় 
কবাসিকি-পভ্রিক্ত। | 

"একজন মুপলমানকে, একজন খুষ্টটানকে ও একজন ব্রহ্ষণকে একসঙ্গে বসাইয়া আহার করাইতে 
পাঁরিলেই সকল জাঁতি এক হয় না । কিন্বা' তাঁহাদের সকলকে বসাইয়৷ একসঙ্গে উপাসনা! 

করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ঞনি যাহার হইঘছে তিনিই 
একের পুর্ণ সর্ধত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য 
এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি 

সকল সপ্প্রদায়েরই আধ্য।ত্বিক একতা দেখিতেছেন ;স্প্তিন 
সকল সম্প্রদদায়েরই আভ্যস্তবিক এঁক্য দেখিতেছেন।” 

[ সর্বধন্মনিণয়সার,+-৬৪।৩ | ] 

সপ 
১০৮০৮ ১. ০ রি বট সপ 

১ম বধ ) জ্ীপ্ীনিত্যাব্দ ৬০ । সন ১৬২১, আাবণ। 1 ঈম সংখ্য। 

০৮ ও এ পর এপ সপ ০৯০৯ এ ৮ স্ 

স্ব । 

--টশ্থাহটি € তিতা 

যোগেশ অগদাজন্দ যোগীমনরপ্জন | অশৌক শোঁকনাশন জয় অশোঁকজীবন । 
সপ্রকাশ সদানন্দ নিরুপম নিগুণ ॥ চিন্ময় ধচতওদেব অচৈতন্তবারণ ॥ 
প্রেমচন্দ্র পূর্ণানন্দ সুখশান্তিনিকেতন । পরম মঙ্গলাকর জয় কারণ-কাঁরণ। 
ঈশ্বর আনন্দময় মহাঁবিদ্বনাশন | বাঙ্ীকল্পতরু তুমি কর বাঞ্া পুরণ ॥ 
নির্ধিকার নিত্যরূপ অপরূপ রূপধারণ । নিত্য সত্যবোধরূপ বিদ্লবিপদভঞ্জন। 
ৃত্যুপ্তয় মহাদেব দীনজন-তারণ | সর্বমূলাধার সার সর্বহুঃখ-হরণ ॥ 
সর্বপাপহারী হয় দর্পহারী দীনেশ । যোগাচাধ্য 
সেবক-আশ্রয শিব অবিনাঁশী অশেষ ॥ ্ীপ্ীমৎ জ্ঞানামন্দ অবধূত? 

চ০০০৩০৩ 

২১ 



১৬২ ীপ্ীনিত্যধর্্ম বা! স্ববধন্্রসমন্থয 

যোগাচারধ্য শ্রীশ্রীমদবধৃত 
ত্ানান্ন্দ চেবেক্স 

উপদেেশাবলী। 

(ক)৯৬ 
জীব্বাজ্সাল্স অসন্শিবত্ | 

বেদাস্তানুমারে আত্মা নির্বিকার, নিরঞ্জন, 
শুদ্ধ, নিপুণ এবং নিক্রিয়। কিন্তু “তুমি? 
উপাঁধি বিশিষ্ট আম্মীতে বৈদান্তিক এ সকল 
লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি না। তুমি- 

আ+আাতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি অনে? প্রকার 
“বিকার দেখিতেছি। সেইজন্য ভূমি-আম্মীকে 
নির্ষিকার প্রভৃতি বাঁলতে পারি না। তুমি- 
আত্মাতে কাম ক্রোধ প্রভৃতি অঞ্জন সকল 
রহিয়াছে । সেইজন্য তুমি-আয্মীকে নিরঞ্জন ও 
শুদ্ধ বলিতে পারি ন। ৷ তুমিআত্ম! “সৌঁইহং, 
বলিতেছ এবং অন্তান্তঠ নান! প্রকার কথ! সকল 

বলিতেছ ৷ : সেই জন্য তুমি-আন্মাকে নিগুণ 
এবং নিক্রিয়ও বলিতে পারিনা । তুমি- 
আত্ম দ্বারা লান! প্রকার ক্রিয়া সকল্প সম্পন্ন 

হইয়! থাকে, তাহ! দর্শন করিয়াছি । স্ইেজন্ত 
তুমি-আত্মা নিগুণনিশ্বিয় নহ। তুমি 
আপনাকে নির্বিকার, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, নিগুণ ও 
নিক্ষিয় আত্মা বল বলিয়া তোমাকে মিথ্যাবাদী 
ও প্রধর্চকও বল! যাইতে পারে। কারণ প্রত 

পক্ষে তুমি যাহ! নহ তাহা বলিয়া আপনার 
পরিচয় লৌক সমক্ষে দিয়! থাঁক | 

তুমি-আত্ম! কোন প্রকার গুণও নছ, 
তুমি-আত্মা কোন প্রকার কন্মও নহ্। ' অথচ 
তুমি-আম্মার সহিত নান! গুণের এবং বিবিধ 
কর্মের যোগ্ল থাক! প্রযুক্ত তুঁমি-আম্মীই 
নানা গুণী,. তুমি-আ্মাই বিবিধ কর্মী। 
বেদান্ত মকে নির্বিকার আত্মা যিনি, তিনি 
নিগুণ এবং শিক্িয়। সেমতে গুণকর্ধ 
সকলই বিঙ্কার। তোমাতে গুণকর্ম সকল 
আছে বলিয়া, তোমার সহিত গুণকন্ম সকলের 
ংঅব আছে বলিয়! তুমি সগুণ এবং জঅক্রিয়। 

তুমি সগ্ণসক্রিয় জীবংজ্মা বলিয়া তুমি 
সে নিগুণ নিশ্দিয় ত্রন্থীষ্মা নহ। অদ্বৈত 
মতের গ্রন্থ সকলেও তদ্বিযয়ক বনু 

প্রমাণ আছে। অট্িতমতান্ুসারে জীবা স্মাকে 
বা জীবকেই "শিব, বলিতে হয়। 
লুতরাং তুমি “সোইহংঃ বা ধশিবোইহ্ং+ কি 
প্রকারে বল? 

(খ) 

বাক্স । 
স্পিস্ব্হিতট টি ভর... 

প্রথর্ম প্রসঙ্গ 
আরম.শব সংকীর্ণ। কিন্ত সেই শবের 

স্ায়*আমি সংকীর্ণ নহি। আমি-শব যত 
বড়, আমি ভাহাপেক্ষা আনেক বড়। আমি 

যত বড়, আমিশব তত বড় 'মহে। 
আমি-শবের সীম! আছে? কিন্তু আমির 
জীম। নাই । আমি'শব্দ সাস্ত। আমি অনন্ত | 



ীপ্রীনিত্যধর্ম বা অর্ববধর্মসমন্থয় 

আঁমি নি£শক্তি নহি । আমি যেরূপ নিত্য, 
তদ্ধপ আমার শক্তিও নিত্যা। সেই 
নিত্যশক্তি হইতে সর্ধশক্তির প্রকাশ! আমি 
আম্মা । সেইজন্ত আঁষাতেই আত্মবোধিনী 
শক্তির স্থান । মাঁধা দাগ আমার বহু উপাধি 
কল্পিত হইয়া থাকে। 

যখন “আমি &আছি' বোধ করি তখন 
আমাতে আমার বোধ-শক্তি ব্যক্ত থাকে। 

যখন "আমি আছি' বোধ করিনা তখন 

আমার বোধ শক্তি 'আমাতে অব্যক্তভাঁব 

থাকে । তখন আমাতে বোধ-শক্তি অবাক্ত 

থাকে, “আমি আছি' যখন আমার বো 
থাকে ন!, তখন মামার অহংকার ও মমত: : 

আমাতে ব্যক্ত থাকে ন। তখন আম 

শিরহংকার ও নির্মম হই। তখন আমি 
নিগুণ ও নিক্ষিয় হই। তখন আমি সম)ক 
প্রকারে শান্ত হই। তখন 
চিত্তব্যুখান সকলও নিরুদ্ধ হয়। 
নিরোধাবস্থায় থাকে। 
নিরোধাবস্থায় থাকে। 
নিরোধাবস্থীম্ন থাকে । 

তখন বুদ্ধি 

তথন অহংকার? 

তখন কর্েশ্রিয়িগণও 

তখন জ্ঞানেন্দ্রিয়গণও 

নিরোধাবস্থায় থাকে । তখন চতুর্ধিংখ তন্বের ! 
মধ্যে কোন তুই অনিরুদ্ধ রহে না। 
সর্বতত্বই . নিক্ষিযনত্বর প্রা হয়। সে 
অবস্থায় অ'মিও নিগ্রিঘ্ত্ব প্রাপ্ত হই 
বলিয়া আমার সঙ্গে কোন তব্বেরই সম্বন্ধ 
থাকে ন।। তখন আমার আত্মজ্ঞানও 

নিরুদ্ধ নহে । স্ইেজন্ত তখন আমি 
অজ্ঞের় হই.। সেইজন্ত তখন আমি 
জানাতীত হই। তখন আ্মজ্ঞানও আমাঁতে 

অব্যক্তভাবে রহে! তধন আমি সেই 
জ্ঞানের সহিতও নিঃসন্বন্ধ ভাবে রহি। 

সেইজন্য তখন আমি জ্ঞেয়োপাধি দ্বারাও 
অভিহিত হই না। সেইজন্য তখন আমি 

তথন 

সর্বপ্রকার 
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ক্লোন ব্যক্তির পক্ষে দাম তই না। সে 

অবস্থায় আমি সর্ববাতীত্হ্ই ৷ 
যখন মদীয় আম্মধোধিনী শক্তি বাক রহে, 

তখন আমাতে সর্বতবই ব্যক্ত রহে। সেইজন্থ 
তখন আমার অহংকার ও মতা অব্যক্ত 
রহে না। সেইজন্ত তখন আমি আগুণ ও 
সক্রিম হই। আমি সগুণসক্রিয় হইলেও 
শামি বৃহৎ অথব। ক্ষুদ্র হইনা। আমি 
স্বদেশে, সর্ধকালে, সর্ব।বস্থঘ্ধি ক্ষুদ্র কিন্বা 
বৃহৎ হই নাঁ। সেইজন্য আম ক্ষুদ্ুও নহি, 
বুহং৪ নহি। আমি চিন্ময়ীশক্ি-সমন্বিত 
শুনধাস্মা | খৌত উপশিষদাদি গ্রন্থ সকলে 
'আমি আছু।' নামে নির্দিষ্ট হইয়াছি। অনেক 
| মগ্াপুরাণে, অনেক পুরাণে, অনেক উপপুরাঁণ 
আমিই 'পরমান্মা "সং! দ্বাঃ| নির্ণীত 
ভইয়াছি। পৃথিবীর আন্মবাদী দাশনিকদিগের 
মতে আমি আঁচ্চা। বেরান্থাদিতে আম্মার 

অনগ্থত্ব নির্দিট আছে। বেদাস্তার্দি মতে 
আম্মা! ' নিরপাধি। সর্বশান্ধমতে আমি 

'আতম্মা | সেইঙ্ন্ত আমি শিশু নহি । সেই 
জন্য আমি যুবক কিন্ব। যুবতী মহি। সেইজন্য 
আমি প্রৌঢ় কিশ্বা। প্রৌঢ়া নহি।:- সেই. জন্য 
আমি কোন ব্যক্তি অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ অথবা 
কনিষ্ঠ নহি. সেইজগ্য আমি পুরুষ কিন্ব! 
প্রকৃতি নহি। সেইজনা আমি- কে।ন গ্রীকার 
জীব কি! জন্ত নহি। সেইজন্য আমি কোন 
নাম্ধারী নহ। *৫সইজজুন্য আমি জাত নহি। 
সেইজন্ত আমার কোন প্রকার জাতি নাই। 
সেইজন্য আমার কোন প্রকার বণ নাই 

বলিয়া আমি অবর্ণ। আমি মুখে মাত্র 
'আমিকে “আমি'উপাধি-বিশিষ্ট বলিতেছি। 
বাস্তবিক 'আমি' অহংকার শূন্য, বাস্তবিক 
'আমি' আমিত্ব শূন্ত । বেরপ আমি আঁমত্ব 
শৃন্ত তদ্রপ আমি তুমিত্ব শুন্ত। যেক্প 



১৬৪ 

তুমত্ব শুন্ত তদ্রপ আমি তিনিত্ব শূন্ত। আমির 
তুমি এবং তিনি শও উপাধি, ৫সইজন্য এ 
সকল উপাঁধিও আত্মার নাই । 

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ | 

অধৈতমতের বেদান্তাদি গ্রস্থসকলান্ুসারে 
একায্ম। ভিন্ন দ্বিতীয় আত্ম! নাই । সেইজন্য 
দেহ প্রভৃতি বিবিধ প্রাকৃত পদার্থ সকল 
ব্তীত অপথ কোন অপ্রারুত পদার্থের সঙ্গে 
আমার সম্বন্ধ নাই । | 

নিজের সহিত নিজের সম্বন্ধ হইতে 
পারে না। একের সহিত অপরের সম্বন্ধ হয়ূ। 
আমি-আ তমা ব্যতীত অপর আত্মা থাঁকিলে, 
তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইতে পারিত। 
সম্বন্ধ দ্বৈতবোধক । আত্ম! অদ্বৈত। একায্মা 
ব্যতীত অপৰ্ক আত্ম! নাই বলিয়। একাত্মার 
অপরাত্মীর "অত সম্বন্ধ নাই। আত্ম! 
নির্বিকার নামে প্রসিদ্ধ । সেইত্ন্য আত্মার 
বন্ধনও নাই, মুক্তিও- নাই। রন্ধন এবং 
মুক্তি উঠউয়ই কল্পনা £ সেইজন্য এ উভয়কেই 
মিথ্য ঘল! হনব ।॥ বন্ধন এবং মুক্ত উভয়ই 
অজ্ঞান-সম্ভূত | | 

আত্মা আছেন বলিয়! আমাকে সৎ" বলা! 
হয় + ছিথি পরে থাকিবেন ঞ্জ1! এপ বোধ 
করিও না। যেহেতু উহার নিত্যতা আছে। 
নিত্য িনি,তিনি পে খাকিবেন না এরূপ 

ীপ্রীনিত্যধধ্ৰ রা সর্বময় । 

বল যায় ন। | “সৎ' যিনি, তিনি কখন অঙ্ৎ 
হন ন। 

আত্মা এক। আত্মা নিত্য । আত্মা 

সত্য। আত্ম। অপরিবর্তনীয় । আত্মা কখন 
বিকৃত হন্না। আত্ম! নির্বিকার । 

আস্ম! নিত্য। সেইজন্তই তিনি বিগ্ভমান 
ছিলেন । তিনি বিষ্কমান আছেন। ঠিনি 
বিশ্ঘমান থাকিবেন। আৎকালেরও পূর্ববর্তী 
সদাস্বা। আম্ম!। বু নহে। সেইঅন্ত তীহার 

বহুত্বও নাই। তিনি এক বলিয়া, অদ্বৈত- 
বাদীরা তাহার একত্ব ম্বীকার করেন। 
আমার্দিগের বিবেচন।য় তিনি এক এবং বহুর 
'অতীত। ভিনি একত্বে এবং বহুত্বে লিপ্ত 
নহেন। তিনি যে তিনি-সংজ্ঞকও নহেন। 

তিনি যে তুমি-সংজ্ঞকও নহেন। তিনি যে 
আমি-সংজ্ঞক্ড নহেন। তিনি যে সর্বনামের 
'অতীত। তাহার বিষ অ।ভাসে মাত্র বলিবার 
জন্য সর্বনামার্দির প্রয়োগ হুইয়! থাকে । বিবিধ 
বাক্যে এবং বিবিধ উপমা প্রয়োগ ছার! 
তৎসম্বন্ধীয়া আভাঁসমাত্র প্রকাশ কর! হয়। 

তিনি যেবাক্যাতীত। তিনিষে বর্ণাতীত। 
তিনি যে সর্ব উপমার অতীত। কেবল 
আমম্মজ্ঞনদ্বার৷ তাহাকে বুঝিতে হয়। পে 
আ.স্মজ্ঞ'নও তিনি । তাহ! তিনি ব্যতীত অন্ত 
কোন পদার্থ নহে । যেমন শুর্যকিরণ সাহাষে। 
সু্ধ্য দর্শন করিতে হয়, তদ্রপ আম্মাদ্ধ।র। 
আত্মাকে জানিতে হ্য়। 

(গ) 
অনা! প্রক্রতি | 

£ আত্মা! হইতে প্রন্বতি বিকাশিত হুন্ যদি 
স্বীকার কর, তাহ হইলৈ তোমাকে অবশ্যই 
্বীকাঁর করিতে “হইবে যে প্রক্কৃতিও আত্মার 

অংশ। অথব! প্রর্কৃতি আম্মার এক প্রকার 
বিকাশ এরপ স্বীকার করিতে হইবে। 

আম্মার অংশ যাহ, তাহাও আস্মী। 
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আত্মার অংশকে অনাম্স! বলা যাইতে পারে 
ন।। তোমার মতানুসারে প্রকৃতি আত্মার 

ংশ অথব|:বিকাশ স্বীরুত হইলে, প্রকৃতিকেও 
“সৎ বলিতে হয়। কারণ সতের মংশ কিনব 
বিকাশ “অসৎ হইতে পারে ন।। 

বেদাস্তমতে আম্মাকে অংশ কর! যায় না। 
ধাহাকে মংশ কর। যায় না, তাহ'র 'অংশ 

প্রকৃতি এপ কখনই বলিতে পার ন|। 
বেদান্তন্বস'রে আম্মা অপরিবর্তনীয় | সুতরাং 

তাহার কোন প্রকার পরিবর্তন নাই। ধাহার 
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গরিণাম হইয়। থাকে । যাহার পরিণাম না, 
তাহার নানা প্রকার বিকাশও হইতে 
পারে না । সেইজন্য প্রকৃতিকে আম্মার এক্ 
প্রকার বিক'শগ বলিতে পার না। কারণ 
আত্ম! কেবল মাত্র “এক্ প্রকার । তোমার 
মতানুসারে গ্রঃ্তিকে মাত্মার কোন 
প্রকার বিকাশ বলিয়। স্বীকার করিলে, 
তাহার কেবল মান “এক্ প্রকারত।' 

রক্ষিত হয় না। সেই জগ্ত অদ্বৈতবাদী 
পিতদিগের মতে প্রকৃতিকে আম্মার কোন 

কোন প্রকার পরিবপ্ধন নাই, তাহার কোন প্রক্কর বিকাশ বলিয়া স্বীকার করাও, 
প্রকার পরিশামও নাই। পরিবর্তনদ্বার। সঙ্গত নহে। 

(ঘ) 
ব্ৌলাচ্গান্স সমর্থন 

তন্ধে মত্ত ম'ংস না খ|ইলে কালীদর্শন 
পাওয়া যায় না। এ অতি উত্তঘ বিধান। 
শবের উপর রোসে কালীদাঁধনা করিতে হ'লে 
অনেক বিদ্ববিপত্তি। কালীর অভয় চরণ 
দর্শন লাভ সহজে হয় না প্রথমতঃ তিনি কত 
ভয়, কত বিভীধিকা দেখান; কত শীখিনী, 

যে/গিনী, প্রেতিনী, কত-ভৃত, কত প্রেত, কত 
দাঁনা দৈত্য দেখা যায়। ন]-ছোড় হোয়ে নিক 
অন্তরে তাহার আনাধন। করিলে পন্চাৎ 
আননদময়ী দর্শন দেন। কালী নিজে পরম- 
বৈষ্বী; তিনি মত্ন্ত মাংস খান না। দেওয়া 
হয়, তীহার গণপেধের সন্তোষ রাখিবার 
জন্য। তাহা ন। দিলে, তাহার) (ভূত প্রেত) 

প্রতিবন্ধক জন্মায়! তেম্ি কালী আরাধনায় 
বীরভাবে জ্ত্রীলংসর্গ ক'রে মাছমাঁংস খেয়ে 
তাঁকে পেতে হবে। অর্থ এই--আমাদের 

সরদয়ে বা অস্তরে যে সমস্ত কাধক্রোধ প্রভৃতি 

লালস৷ বা ইচ্ছাবৃত্তি সমুদয় আঞ্ছে, তাহাদের 
মধ্যে কামের আহার (অঙ্ি) কদর্ধ্য-কার্ধ্য- 
সত্রীংসর্গ। . লেভেন কার্য কণর্ধ্য- মাহা'র- 
ভক্ষণ। এই সমস্ত ভগ্নানক হিং রিপু 
( রাক্ষপ) দৈত্যগণক্কে.. তাহাদের £ হঝেমত 

যথেষ্ট আহার্ধা দক্ষ, তাহাদের অন্তমনগ্ক ক'রে, 
তাহাদের বিখাস জন্মায়ে যে তাহাদের থিত্র 
তুমি, তোমার ত্বাছাত্গর সঙ্গে রিপুঙ্খুব জার 
নাই, এই অবস্থায় তাহাদিগকে ধ্বংস করা। 
রূলে ন। পারিলে “ কৌশলে কার্ধয নির্ব/হ 
করিতে হথ। ভত্ত্রে আঁদৌ বল প্রয়োগ ন'ই। 
£বেদ ইত্যাদিতে বল প্রন্বোগ | ) সমস্তই 
কৌশলে । তুমি কোঁন জমিদ্বার ব। বাজার, 
সন্িত সাক্ষাৎ করিবে ন! দরখাস্তকারনক 
রাজার কাছে যাইতে হইলে অগ্ে আমলাদের 
সন্তোষ করিতে হইবে ঘুষ দ/নে। (তীর 
কাছে যেতে হোলেও ঘুষ। ) তবে স্ঠায়ধান্ 
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রাজরমীপে যাইতে পারিবে । রাজা ঘুন লন্" গ্রজা সমস্তই যে তীা'র। মনে করিপে 
না। ঘুষ খাওয়া চৌরের কার্ধ;। রাজা প্রজার সমস্ত সম্পত্তি যে তিনি লই্ন্চে 
কারে লুকায়ে ঘুষ লবেন? রাজ্য, ]. পারেন । 

ডি 

(৬) 
বহন । 

প্রথম প্রসঙ্গ । 

যা! ঘর! বিবিধ ব্যাপার সম্পন্ন হুইয়। 
,থাকে তাহাই কর্ম। প্রঞ্কতি হইতে ব্রিগুণের 
বিকাশ । গুপঙ্গ ক্দ। কেবল সবগু ধা হাতে 
আছে তীহাতেই পূর্ণ সান্বিক ভাব আছে। 

ক্রেব্শগ রজোগুণ ব|হাতে আাছে, তাছ তেই 
পুর্ণ রাঁজসিক ভাব আছে। কেবনমাত্র'তমে। 
গুণ ধাহাতে আছে, তাঁহাঁতেই পূর্ণ তামসিক 
ভাব আছে & €কোন ব্যক্তিতে পু সন্বগুণ 
থাকিলে, তাতে" রজোগুণ এবং তমোগুণ 
থাকিতে পারে না কোন ব্যক্তিতে পূর্ণ 
রজ:গ৭ থাকিলে তাহাতে সব্বগুণ এবং তমে।- 
গুণ থাকিতে পারে না। কোণ বাক্তিতে 
পুর্ণ তম্বোগুণ থাকিলে তাহাতে সন্তগুণ “এবং 
রজোগুণ থাকিতে পারে ন। | . কৌন ব্যক্তিতে 
অপূর্ণভাবে কোন গুণ থাকিলে অন্ত কোন 
গুণ তাহাতে যুক্ত হইতে প!রে । 

গুণ দ্বার| কর্ম প্রকাশিত হুইয়। থাকে। 
প্রত্যেক গুণের অন্তত বহু-কর্জা আছে। সেই, 
সকল কর্দের পরম্পর বিভিন্নতা আঁছে। সন্বগুণ 
হইন্জে যে সকল কর্ম প্রকাশিত হুর, সে. 

সকল কর্মের মধ্যে প্রত্যেককে সান্বিক কর্ধ 
বলা যাইতে পারে। কিন্ত সে সকল কর্ম 
প্ল্লম্পর এক.প্রকাঁর নছে। রজোগুগ হইতে 
যে সকপ কণ্ম প্রকাশিত হয় সে সকল কর্থের 
মধেঃ প্র:ত্যক কর্মকে রাজপিক কর্ম কহ যায়। 

পেসকল কর্ম পরপন্ এছ প্রগর নছে। 

তমোগুণ হইতে যে সচল কর্ম প্রচাশিত হয় 
দে সকল ক্র মধ্যে প্রন্েক্টীকে তামসিক 
কমন কহা ষাঁয়। কিন্ধ সে সঙ্ষল কথ্ষেরও 

পরম্পর একতা নাই। তাহা'রাও পরূন্পর 
বিভিন্ন। এক বৃক্ষের নানা শাখ। গ্রশাখা 
সকল আছে। কিন্ত তাহা পরম্পর এক 
প্রকার নহে। প্রচারে এছরপ কর্খবৃক্ষের 
নানা শাখ। প্রশাখ। সকঙ্স আছে। সান্তিক 
কর্মবৃক্ষের সান্বিকী শীখাপ্র শাখ। সকল আছে। 
রাঁজনিক কর্মরবৃক্ষের রাজপী শাখ প্রশাখা সকল 
আছে। ভামসিক কর্মরক্ষেণ তামসী শাখা! 
প্রশাখা সকল আছে। 

কৌন প্রকার সাধনা করিতে হইলে, 
তাহ।ও কর্ম দ্বারা অনুষ্ঠিত, ইরা. থাকে । বিনা 
কর্দে সাধন! হইতে পারে না। ত্রিগুধানুল রে 
সাধনাও জিবিধ আছে। যে সাধনার সম্ব- 
গুণের প্রকাশ, তাহাই সান্বিকী সাধন। ৷ যে 
সধনার রজে|গুবের প্রকাশ তাহাই রাজসী 
সাধনা । যে সাধন তমোগুণের প্রকাশ 

তাছই তামদী সাধন । সান্বিকী সাধনার 
'গ্স্তর্গত নান! প্রকার কর্দ আছে। রাঞজসী 
সাধনার অন্তর্গতও নানা প্রকার কর্ম আছে। 
তাঁমসী সাধনার অন্তর্গতও নন! প্রকার কর্শ 

আছে। সান্বিকী সাধনার অন্বর্গত কোন 



ীপ্রীনিত্যধন্ম বা সর্ববধর্ধসমন্থয 

প্রকার রাঁজসিক কন্ম অথবা তাঁগসিক কর্ম 
নহে। সাত্বিকী সাধনার-অস্তগত সমন্ত কর্মুই 
সাত্বিক। রাজসী সাধনার অন্তর্গত সমস্ত 
কর্মই রাঁজসিক 7 ত'মসী সাধনার অন্তগত 

সমস্ত কর্ই শাঁমণসক। 
নানাপ্রকার আধনার স্তায় নানাপ্রকার 

প্রাকৃত যজ্ঞ সকলও কর্দ্র। অনুষ্ঠিত হ্ট্য়। 
থাকে । 

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ | 

প্রধ।নতঃ দ্িপ্রকার যজ্ঞ । সেই দ্বিশকার 
য.ঙ্জর মধ্যে এক প্রকার যজ্ছের নাম প্রৰ্তত 

যজ্ঞ । তদ্ব/তীঠ অন্ত প্রকার বজ্জকে অপ্রাকৃত 

যজ্ঞ বল! হয় । বেদি শীন্প সকলে. অনেক 
প্রকার প্র/কৃত যজ্ছের উল্লেখ আছে। প্রত্যেক 
প্রাকৃত যজ্ঞই নির্দিউ কতকগুলি কর্দদ্বারা 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । ক্স ব্যতীত প্রাকৃত 
যঙ্জানুষ্ঠান হইতে পরে ৮11 ধাহার। প্রাকৃত 
যঙ্ঞানুষ্ঠান করিয়। থাকেন, তীহার্দিগের মধ্যে 
প্রত্যেকই কর্মী নামে প্রসিদ্ধ । তীহাছিগের 
মধ্যে কেহই অকন্মী নছ্নে তাঁহ।বিগের মধ্যে 
প্রত্যেক্রেই কন্মান্থুরাগ আছে। কিন্তু 
তাহাদিগের মধ্যে কেন ব্যক্তিরই বজ্ঞানুরাগ 
নাই। বজ্ঞানরাঁগ হইগে প্রাক হবজ্ঞকণ্মাদিতে 
বিরাগ হইয়া থকে । জ্ঞানান্ুরাগ হইলে 
জ্ঞানযজ্জে অধিকার হইয়া থাকে । জ।/নযজ্ঞকেই 
'অপ্রাকৃত যজ্ঞ বলা হইর! থকে | সর্ধগ্রকার 
যজ্ঞেই অগ্নির প্রয়োজন হইয়] থ'কে। প্রাকৃত 
যজ্ঞের ভ্গ্নিও গ্রাকৃত। অপ্রাকৃত যজ্ঞের 
'অপ্রাকতাগি । প্রাকৃত যজ।গির অ!হুতি গাকৃত 
'স্বতাঁদি য্জীয় সামগ্রী সকল। অগ্রার্ত যজ্ঞাগির 
আহুতি অজ্ঞান। গে অগ্নিতে সর্বতঙ্বের 

আহুতি হইসে পারে। যে অগিচোত্রী 

লাঁভ করিয়াছেন। 

১৬৭ 

'অগ্র।কত জানানলে ,প্রাকৃত তন্ব সকলকে 
আনৃতি গ্রদান করিতে ক্ষ হইয়াছেন, তাহার 

ঘউপর ছরত্যয়া মায়ার ও অধিকাঁর নাই; তিনি 
খবায়াতীত৷ জীবন্ুক্তির অধিকারী হইয়াছেন। 
তাহারই আত্মজ্ঞান নামক মহারত্র লাভ 
হইয়াছে । তীহারই অনিত্য বজ্ঞক্কষ্দা সকলের 

সমাপ্তি হুইয়ছে। তিনি অপ্রারৃত নিত্যযজ্ 

প্রভাবে শ্রী5গবানের পূর্ণ বিশ্বাস এবং নির 

শরিক 

তৃতীয় প্রসঙ্গ | 

শীভগব|শে অম্পূর্ণ বিশ্বান ও নির্ভন হইলে 
কেন প্রচার কর্মে এবং কর্মকলে আবদ্ধ 
থাঠিতে হয় ন|। বিশ্বাসী নির্ভরশীল 
মহাপুরুষকে কোন গ্র্কার, বন্মফলই গ্রহণ 
করিতে হরর না। তাহার পাপাচরণে সম্পূর্ণ 
বিরতি হইয়। থা:ক। তাঁহার পুণ্য লাভ 
জন্তও আস্থা হয়না । “লেইন্ত তিনি পুণ্যেও 
আবদ্ধ নহেন। 

শরভগবানে সম্পৃণ বিশ্বাস ংইলে, তাহাতে 
সম্পূর্ণ নির্ভর হ। শ্রীভগবানে সম্পূ নির্ভর 
হইলে তবে তঁহাতে আত্মসমর্পণ করা যায়। 
ধাহার শ্রীভগ্রবানে আত্মনমর্গণ হইয়াছে, 
তাহার শ্রীভগব।নের প্রঠি সম্পূর্ণ প্রেম অ।ছে। 
ধার শ্রীভগর।নে প্রেম আছে, তাহার 
তাহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বীছ ও নিরেরও অভাব 
নাই। সেই জগ্ঠ তাহার শ্রীভগব!নে আত্মসমর্পণ 
হ্ইয়াছেও বুঝিতে হঈবে। পরাতৃক্তি ঘর 
জীভগবাঁনে আনম্মসমপ্ণ হইতে পারে । সেই. 
আত্মসমর্পণের পূর্বে শ্রীভগবানে জা এবং 
নির্ভরও হুঃয়। থাকে। 

বিশ্ট' বুদ্ধি অথব। ধন দ্বার! কেহ' ঈশ্ববব 
অবগত হইতে পারে না। কেবলমাত্র দিব্য- 
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জন দ্বারা তাহাকে , অবগত হওয়া যায়? 

দিব্জানলাভ সম্বন্ধে যে সকল সাধনা আছে, 
গুরু-উপদিষ্ট পদ্ধতিক্রমে সেই সকল' সাধন! 
করিলে দিব্যজ্ঞান লাভ হইয়৷ থাঁকে। 
দিবাজ।ন লাভ করিতে হইলেও কর্মানষ্ঠানের 
প্রষ্বোজন হুইয়! থাঁকে। 

টিব্যজ্ঞান লাভ জন্য যে কর্মানুষ্ঠানের 

ীপ্রীনিত্যধণ্ম বা! সর্ববধপ্মীসমন্তয় 

প্রয়োজন হইয়। থাকে, সে করের সহিত 
দিব্যতার সংযোগ আছে। তাহা. কোন প্রকার 
প্রাকৃত কন্ম নহে। অতএব তাহা কোন 

প্রথার অনিত্য কর্ম নহে। তাহাঁকেই 
নিত্য কর্ম বলা যায়। কেবল মাত্র 

এণীকপাবলে সে কর্ম করিবার সামর্থ্য 
হইয়। থাকে। 

(চ) 

হিবিন্ব। 
৯৯ ক 

*. শুদ্ধপুক্তি অতি দুর্দত। তাহা সকলের পরমজ্ঞান প্রমধন | পর্মঙ্ঞানদূপ পরমধন 
ভাগ্যে লাভ হয় না। ১। পি... জভ হইলে আর অন্ত ধনে আস্থা 

মানুষের স্ত্রভাব পরস্পর ঠোগরান। মাহষ থাঁকে না। ৫| 
এক রকম বিচিত্র পাখী । ২। 

এ সময় আস্ভাশাক্তি তোমার মনে শক্তি 
দিন্। জগতের প€নহু - মঞ্ততার সকল 

সধন্ধঈ অনিত্য চা দর্শন করিতেছি। 

প্রক্ষত ভ্ডালবাস্াল্প সামগ্রী 
ভগব্রান ।ভাহণতে চিস্ভানিত 
হইকেন জাগতিক ব্যতনে 
আক্প অভিভ্ভুত হস্ব ন11 জী, 
পুত্র প্রসুত্তি হর্মপােল্প ব্বিন্য্ম 
ল্রিম্ম। সেই জনন্কল বিম্বেজ 
ম্মেী সহাবিম্ৰ অস্যৎ ভগন্বামহ 
স্েটী অপসালিজ্ত কলির! 
€ছনন। ,এএখন প্রাণভর্ষে হুন্ডি 
কি “বল। প্রব্লুত এমজ্ল, 
তাহাতেই সম্পঞ্স হইলে । ৩। 

অন্ধকাঁর না৷ খ।কিলে আলোকের প্রয়োজন 

হ্টূৃত না । অজ্ঞান না থাকিলে জ্ঞানের 
প্রয় জিন হইভ না। ৪। 

নির্মিকল্প সম'ধি হইলে সকল প্রকার 

মনোবৃত্তি এবং ইন্দ্রিযর়গণ শিরুদ্ধ হইয়া 
থাকে | ৬। 

তুমি ত সকল 'ধনে ধনী নও । তুমি ত 
সামান্য ধনে ধনী, তুমি ত পার্থিব ধনে ধনী। 
তুমার সমস্ত পার্থিব ধনও নাই। তবে 
আঁপন|কে মহাধনী বোধ করিয়' অহ্ংকৃত 

কইয়াছ কেন? তে'মারত জ্ঞ!নধন ন|ই। 
তুমি ষেসে বিষ:য় দরিদ্র ।৭। 

তোমার বছধন আছে স্বীকার করিতেছি 
কিন্ত তথাপি তোমার দারিদ্র্য রহিয়াছে। 
(যেদিন তোমার ধনে অর প্রয়োজন থাকিবে 
না, সে দিন যথার্থই তোমার দারিদ্র্য 
ঘুচিবে। ৮) 

বহু পার্থিব ধন থাকিলেও যিনি আপনাকে 

নিধন বোঁধ করেন, তীঁহার নিশ্চয়ই পরমধন 
লাভ হইবে |৯। . 

গ্রবল বৈরাগ্য গ্রভাঙ্ ঈশ্বরপ্রেম হইয়া 



ভ্রীঞ্ীনিক্াধন্ম বা সর্ববধর্মাসমন্থয । 

থাকে। প্রবল ঈশ্বরপ্রেম বশতও সমীধি 
হইয়া থাকে । ১০। 

প্রবল ঈশ্বল্সপ্রে্ম শম্পণতঃ ' 
স্বেমমাধি হহন্! খান্কে তাহ? 
প্রেমসম্্ী। সেহ অঙ্মাহি- 
সম্ভ,ত আম্মল্ই ছিব 
প্ররেন্মাম্ম্দ ৷ দিব্যপ্রেমানন্দ দিব্য 
জ্ঞানময় । ১১ । 

যাহ। আছে, তাহা আছে; তাহ। নাই | 
বলিতেও পার না); তাহ। থাকিবে না বলিতেও 
পার না। ১২। 

পূর্বজন্মের পূর্ববসংস্কার অনুষারেই প্রহলাদ 
বিফ্ুতক্ত হইয়াছিজেন । নতুব1 অতি শৈশবে 
সাধন। এবং শীন্ধীধ্যয়ন (প্রভৃতি উপায় ব্যতীত) 
বিনাও তাহার কি প্রকারে বিষুভক্তি হুইয়াছিল 
বলিবে? যদি বল পৈত্রিকতত্ব অন্থসারে তিনি 
নিজ পিতামাতার ভাব পাইয়াছিলেন, তাহাঁও 
বলিতে পার না । কারণ প্রহ্লাদ্ধের পিতা 
মহারাজ শিবভক্ত ছিলেন। ত'হা হইলে 
প্রহলাদের বিষুভক্তি স্ফুরিত না হইয়া শিব- 
ভক্তিই স্ফুবিত হওয়। উচিত ছিল । ১৩। 

যখন এমেরিকা আছে জান! হ্য় নাই, 
তখন এমেরিক। ছিল। পরলোক রহিয়াছে, 
অথচ পরলোক রহিয়াছে জানিতে পারিতেছ 
না। ১৪। 

প্জীবের স্থ্টি ভিতিল় মায়! কর্তৃক” 
অর্থাৎ এ বিষয়ে “আমার” কতৃত্ব এই যদি 
বেদান্তসিত্ধাস্তবাক্য হ্য়.তাহ। হইলে স্বপ্টি স্থিতি 
লয় যাহ! হইতে হুইতেছে তিনি মায়িক, -ও 
যাহ! হইতেছে. তাহা (অর্থাৎ হঠ্টি স্থিতি 
লয় ) মায়! বল! যাইতে পারে । হুঠাৎ 
বর্মেতে.এই ইচ্ছাশক্তি উদয় হইল “অহ বহু 

১৬৯ 

স্টামঃ” ইতি শ্রুতিঃ, অর্থাৎ আমি বু হইব, 

ৰ 
| 
| 
র 

ূ 

৷ এইস্থলে “আমি, মািক। ১৫ 
মুগমালাতন্ত্র এবং অন্তান্ত নাঁন। তস্ত্রেরমতে 

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র এমন কি চগ্ডাল 
পর্যস্ত শান্ত হইতে পারে। সর্বকুলোদ্তব 
শাক্তই শঙ্কর । সে সম্বন্ধে মুগমালাতন্তরে এই 
প্রকার লিখিত আছে,” 

“শক্তাশ্চ শক্করা: দেবি যন্ত কন্ত কুলোছবাঃ”1২। 

পুরুষ-শাক্তও শক্তির অংশ শক্তি, প্রক্ৃতি- 
শাল্তও শক্তির অংশ শক্তি । মুগ্ডমালা তন্ষের 
মতে 

“তদ্রংশাশ্চৈব শাক্তাশ্চ সত্য* বৈ গিরিনন্দিনি।৮. 
৩। 

১৩৬। 

কাশীতে পাপ করিলে যতি দর্শন. করিলেও 
সে পাপের ক্ষয় হইবে না, এরূপ কঠোর বিধি 
মহাঁনির্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাই ম'। সে বিধি 
কাশীখণ্ডেও নাই । উদ্বারতাপূর্ণ মহানির্ব্বাণতন্ধে 
সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত হইবার এইরূপ সহজ 
উপায় অ!ছে,-- 

“যতেদ শনমাত্রেণ বিমুক্তঃ সর্ধপাতক'ৎ | 

তীর্থব্রততপোদান সর্বষজ্ঞফলং লভেৎ ॥* 

মহানির্ধাণতন্বের মতে পাপী ব্যক্তি ঝ্তি ঘর্ণন 
মাত্র কেবল যে সমস্ত পাঁপ হইতে মুক্ত হন 
তাহ! নয়, ষতিদর্শনে তিনি সমুদ্গায় তীর্থ গমনে 
সমুদ্ধায় ব্রতের অুনুষ্ঠানে, সমুদ্ধায় তপন্যার 
আচরণে, শঙ্ুদ্দায় দান ও মুদ্রায় যজ্ঞ 
করিলে যে. অকল ফল পাওয়া যায়, 
সে সমন্তই . প্লাপ্ত হুন। এমন উদার. 
মহ্[নির্ববাণতন্ত্রের মত কোন্ সুবুদ্ধি না অনুসরণ 
করিবেন ? ১৭। 

খা 



১৭০ নিত্য বা স্ব: 
যোগাচাধ্য শ্রীঞ্ীমদবধূত জ্ঞানাননদ দেবের 
 ক্তিতান্ুুস্বমমাল। | : 

1 শ্খাউগাপ-_ 

| সমমীরণ সনে পিক হুরিগুণ.গায়, 
উপহাস করিলে কি লে চেতন মানুষ ? শ্যামদরশনে সবে মনোনুখে যায় 

নাহি তার অভিমান, নাহি তেদাভেদ জ্ঞান, 
অবস্থার দস নহে, সে যে নিজবশ, 
সানন্দে ভাসে সদা জতত সন্তে।ষ। 

২ 
জ/নানন্দে অবিরত যে জন মগন, 
প্রেমানন্দে করে সদা আত্মাতে রমণ 

প্রকৃতিতে নহে লীন, জীবনুক্ত উদ্বাসীন, 
নহে শিশু প্রৌঢ় সে যে যুবক প্রাচীন; 

বাল্যভাবের ভাবুক নহে কোন দিন, 
_ অদ্বৈতজ্ঞানের সিন্ধু, সদ| দ্বৈতহীন | 

সরোবরে ফুটেছে কমল, 

ুনীতল সমীরণে,  কীঁপে ব্রতী [ব্তানে, 

সুকোমল কিশলয়কুল, 
আনন্দ উৎসবে আজি মেতেছে গোকুল। 

কুঞ্জবন কুস্থমিত, হেরি কিবা সুশোভিত, 
_ গাহে সুমধুর গীত কত বিহঙ্গিণী, 

বিকসিত সখোবরে ফুল্প কমলিনী, 
মদনমোহন সনে রাধ।| বিনোদিনী 
উল্লালে আবেশে ভাসে যমুন। পুলিনে । 

শোতিছে ধমুনাতীর, ধহিছে ধীর সমীর; 

কেন ব। বিষাদে কাদ ?. কেন কর এত খেদ ? 
এখনি আসিবে শ্তাম হবে তব সুখোদয়। 

হেরিলে তব ক্রন্দন, অস্থির যে হয় মন, 
নিরানন্ধে নিমগন হই লো! সজন ! 
তোমার ছইলে সুখ আমার যে সুখ হয়, 
বাচি সঙ্গি এলে ত্বর। তোমার সে রসময়। 

২ 
কেন বা অশান্তি এত, কেন তুমি অভিভূত, 

ফুর্মুখী-সরোজবদনি ! 
চৈতন্তময়ি চৈতন্যে, কেন থাক অচৈতন্টে ? 

চতষ্ভবিহীনা নহু চৈতগ্ঠদায়িনি, 
তুমি আগ্াঁশক্তি সতী হরিবিলাঁসিনী, 
লীলাংতী লীলাতরে আছ বিষাদিনী। 

নীরদবরণ আজি কেরি চিদাকাশে, 
সে নীরদে ঘন ঘন দাঁমিনী বিকাশে । 

দাঁমিনী মনোমোহনী, যেন কষ্ণবিনোদিনী, 
নীরদবরণ যেন শ্রীরাধামনমোহন, 
হেরিচ্থ নয়নে আজি যুগলমিলন । 
যুগলমিলন বড় চিত ভালবাসে, ' 
যুমুনাপুলিনে তাই বাঁরে বারে আলে। : . 



্্ীপ্্রীনিত্যথশ্মী বা. সর্বরধর্শ্সমন্থয় ১০১ 

অথ স্রীপ্রীআনন্দষোড়শী 
ক্ঞোেজঙ্ম । 

জ্ঞানানন্দ-বিনিদ্দেশে কূপ! যন্ত) প্রয়োজনম্। 

জ্ঞানানন্দমহং বনে সচ্চিদনন্দ-বিগ্রন্ছম্ ॥ ১ 

“জন” কিন্ব। “আনন্দের” করিতে নির্ধার, 
র্বাগ্রেতে খয়জন যাহার কপার, 
“সৎ চিৎ-আনন্দ* সেই পুর্ণ-অবতার,_- 

জ্ঞানানন্দে ভক্তিভরে নমি বারবার ॥ ১ ॥ 

বিশুদ্ধ-জ্ঞান-দেহায় শুদ্ধানন্দ-ন্বরূপিশে । 

জ।ন।নন্দ । নমন্তভ্য মহ'নন্দ-বিধায়িনে ॥ ২ 

“রূপে+ যিনি লুবিশুদ্ধ জ্ঞান মৃর্িমীন, 
শুদ্ধানন্দ “ম্বরূপেতে' ধার অধিষ্ঠান, 
কটাক্ষেতে হয় মহাঁনন্দের বিধান," 
প্রণথমি সে জ্ঞানানন্দে পূর্ণ ভগবান ॥ ২ ॥ 

জ্ঞানঞ শঙ্করং নিত্যগোপালং রস-সাগরম্। 

জ্ান!শন্দং শমাম্যহৎ শক্করং কৃষ্ণমদ্ধয়ম ॥ ৩ 

শঙ্কর” জগদ্গুরু “জ্ঞান” রূপ ধরে, 
“আনন্দ” রূপেতে “নিত্যগোপাল* বিহ্রে, 
নি কৃষ্ণ জগদিষ্ট, নমি উঠশক্কবে, 
জানানন্দ-দেবে নমি, নমি ক্রিশ্হরে ॥ ৩ ॥ 

রাধিকা ং হলাদিনীং শুলীং, নিত্যগোর্পাল-কালিকাম্। 

রাধা-কৃধ্ণমহুং বন্দে, বন্দে জীহর্কলিকাম্॥ ৪ 

কষ-আহলাদিনী-“রাধা+ শিব-রূপ ধারী, 
শ্রীনিত্যগোপাল-কালী” ভক্ত-আর্তিহা'রী ;-- 
বন্দি বাধা-কৃষঃন্যদ্ঘ যুগল-মীধুরী, + 
গুদ্ধ-সব্ব-যোগে* বন্দি শঙ্ষর-শক্ষরী ॥ ৪ ॥ 

রাঁধিকায়ৈ নমঃ শুলিমায়াল্লায়ে নমোনমঃ | 
কালী-্কৃষ্ণ-করিমায় কামাগ্রীন্বাস্»নে নমঃ ॥ ৫ 

নমি রাধা আল্লা-রূপী-শিব*ভগবত 
কালী-কৃষ্ণ সে করীম নমি দগুবত,-- 

্র্যক্ষর করীম-রূপে বাহার বিলাস, 
কালী কৃষ্ণ-কল্পমূলে তীহারই নিবাস ॥ ৫ ॥ 

বিশ্বেল্লায়ৈ নমে। নিত্যমীশা-বিষুশ্বরূ পিণে। 

লঙ্জাবীজ-হরিং বন্দে শীর'মশ্রহ্মস্তথ! ॥ ৬ 

বিশ্বরূপী “বিশ্যোল্প।” বিষণ, ভগবান, 
“ঈশাকুষণাচার্ষে নমি করুণা-নিদান 
নমি সে “রহিম'-রামে জজ্জাবীজ-প্রাণ,_- 
“হবি” রূপে তীহীবুই স্পষ্ট অভিজ্ঞান ॥ ৩ ॥ 

রাধিকা-রূপিণং কৃন্ং, র|ধিকাং কৃঞ্ণ-রূপিণীম্। 
রাস-যোগেন বৈ বন্দে রস*রাসরসেষ্বরীম্.॥ ৭ 

রাঁধারণপী কৃষ্ণচন্জ পরত্রহ্ম হরি, 
নমি গোপীবর্ধ্য! রাধা কৃষ্টরূপধারী /-. 
ঘেরেগের রাসযষোগ+ করি আলম্বন, 
বুস-রাসরসেশ্বরী করিনু বন্দন ॥ ৭ ॥ 

জ্রীনামাকধণং কৃষ্ণ, নামধ্বনিঞ্ রাধিকাম্.। 
অর্ধনারীশ্বরং বন্দে, শ্রীগৌরী-তাঁরকং গুরুম্ ॥৮ 

শ্রীনামাকরু কৃষ্ণ নমি কপাময়, 
নামত্রঙ্ষ-ধবনি রাধা--মহাভাবোঁদয় ) 
গৌরী-শক্তি সহ বন্দি শ্রীগুরু শষ্কার,, , 
অর্ধনারীশ্বর বন্দি জগতের সার ॥. ॥ . 



১২ 

তেজো-ভূমি সমীসীনং বন্ধে গ্ীরদমাতৃক ম্। 
র-ল-য়োষে'লনং বন্দে, বন্দ শ্ীকৃফ-কালিকাম্॥ * 

প্রীরসমাতৃকা বন্দি বর্গের জননী, 
ধার নিত্য নুখাসন অনল অবনী ; 
'র'কার “ল'কারে বন্দি নিত্য ভেদহীন, 
্রীক্ষফ-কালিকা বন্দি আমি জ্ঞানহীন ॥ ৯ ॥ 

বামাক্ষিস্তমহং বন্দে; নাদ-বাযুং গুরুন্তথা । 
_ বিন্দুৎ বিঞুপদং বন্দে প্রপবং পঞ্চতন্বগম্ ॥ ১০ 

বন্দি 'বাম-অক্ষি” শক্তি, গুরু বায়ু-নাদ' 
নিত্যব্যাপ্ত “বিন্দু' বন্দি নভঃ বিষুঃপাদ,-- 
একে পাঁচ পাঁচে এক, বন্দি এক্যভাবে, 
একাধারে “পঞ্চতন্” বন্দ সে প্রণবে ॥ ১৯ ॥ 

শিব-রাধা-তনুং বন্দে ক'লী-কুঞ্চ-ম্বরূপিণং | 
বন্দে তং কীর্তনানন্দং কৃষ্চৈতত্ত-বিগ্রহ্ম্ ॥ ১১ 

একাধারে পঞ্চতন্ব শিব-রাধা-তন্থ, 

বন্দি শ্রীকুঞ্চচৈতন্ত কালী-কৃষ্ণ-'জন্ু. 
জ্ঞানানন্দ গোরা তুমি মঙ্গজলাবতার, 
সঙ্কীর্তনে ভাসাইলে এ তিন সংসার ॥ ১১ ॥ 

ফিষভ'-মার্গ-দেই্টারং মহানির্ব্বাণ'-দাঁয়কম্। 

মুলমস্ত্রমহং বন্দে মন্ত্রচৈতন্য-কারকম্ ॥ ১২ 

পুনঃ প্রতিষ্ঠিলে তুমি “খষভ”-বিধান, 
তোমারি করুণা দ।ন এ “মহানির্ববাপ, 

মন্ত্রের চৈতগন্তদাতা মূলমন্ত্র তুমি, 
প্রেম-ভক্তি-ভরে তব শ্রমচরণ চুমি ॥ ১২॥ 

“নিত্যধরম-প্রমোদায 'সর্বধর্্'-বিলাসিনে ! 
মুগধর্ম্মন-বিভাগায় জ্ঞানানন্দায় বৈ নমঃ ॥ ১৩ 

“নিত্যধর্দে প্রমোদি ত.“সর্ববধন্ম-মাতা, 
প্রণমি তে'মারে গুরো ! জ্ঞানানন্দ ধাতা, 
রূপা করি জীবে কৈলে “যুগ্রধর্দ” দান, 
প্রণমি তোমারে গুরে! | করুণানিদদান ॥ ১৩ 

পি্রীনিত্যধর্ট বা সর্বাধন্রপমনথধ: 

প্রেমপর্শমণিং প্রেষ্ঠং প্রেমবৈচিত্তয-পা রগম্। 
জ্ঞানানন্দং মহাভাবং মন্থাচাধ্যং নমাম্যহম্ ॥ ১৪ 

 প্রেমম্পর্শমণি তুমি প্রেষেতে বিলাস, 
প্রেমবৈচিত্ত্ের পারে তোমার নিবাঁস, 

সঙ্কল্প-বিকল্প ত্র!তা, মন্ত্রের আচার্য, 

জ্ঞানানন্দ মাভাব নমি গুরুবর্ধ্য ॥ ১৪ ॥ 

ও' নম; পঞ্চতক্বায় নিতাসিদ্ধ-বৃতীয়-চ। 
পঞ্চরশ্মিকুতাপ্ত।য় জ্ঞানানন্দায় +ব নমঃ ॥ ১৫ 

নমি গুরো ! জ্ানানন্দ শীনিজ্ঞগোপাপ, 
অখিল-ভুবন-পতি পরম দয়াল; | 
চাহি না”ক স্র্গ-মোক্ষ বৃথা ধন-জনে, 
রাগাত্মিকা ভক্কি দেহ তব শ্রীচরণে ॥ ১৫ ॥ 

জান'নন্দ গ্রে নিতাযগোপ!ল পালক প্রভো ! 
দেহি ত্বচ্ষযণে ভক্তং রাগীত্মিকা ঘহৈতুকীম্ ॥ ১% 

নষি গুরু জানাননদ পঞ্চতত্বমর, 

পঞ্চরশি-স্থিভ নিত্য দীপ্ত জ্যোতির্শয়,-- 
নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণে সেবিছে যতনে, 
কূ্পা করি ষহানন্দে রাখিও চরণে ॥ ১৬ ॥ 

অ'নন্দ-যোড়শীং' সিদ্ধাং মহ'নন্দ-সমাহিতাম্ । 
যং পঠেৎ শততং ভক্ত্য সিদ্ধিন্তস্ত বশীকৃত। ॥ 

“আনন্দযোড়ণী” সাধ্য নিত্যসিদ্ধ স্বতঃপিদব, 
প্রকাশিল মহা'নন্দে হয়ে সমাহিত +.স্ম, 

সভক্তি যে করে পাঠ, ঘুচে তাঁর কাম-নাট, 
হেলায় সে জন হয় সর্বসিদ্ধি-জিত ॥ 

অভক্তঃ শ্বপচোহ শুদ্ধ: দুক্সিয়ঃ পাপকৃন্তমঃ। 

ভক্তি-গঙ্গ।-হুনিধণতঃ কর্মবন্ধাৎ প্রমুগ্যাতে ॥ 

অভক্ত-শ্বপচা শুচি, পাপরুৎ পাপে রুচি, 
ক্রিন্নাবিধিহীন কিন্বা জতি ঘরাঁচার | 

করি. ভক্তি-গঙ্গা-ন্নান, কন্ম-বন্ধে পায় ত্রাণ, 
কপা-শক্ষি-যুত স্তোত্র-পড়ি' বারন্বার ॥ 



প্রীঙ্নিত্যধর্ম বা স্বধর্সমন্থয় 

লক্ষীন্তন্ত বসেদেগছে গ্রিহ্ব গ্রেচ স্বরস্বতী। 
মন্তরসিদ্ধির্বেত,পং ভক্তিঃ স্ডাৎ প্রেমলক্ষণা ॥ 

লক্ষদেবী গৃহ-রাণী, জিহ্বাগ্রে বিমল! বাণী, 
অচল! অটলা৷ হ+য়ে নিত্য করে বসতি । 

মমতাদি করি” চূর্ণ, মন্ত্রসিষ্ধি লভি+ তুণ, 
প্রেম-লক্ষণাদিযুত লভে শুদ্ধা ভকতি ॥ 

১৭৩ 

 র্স-মোক্ষার্থিকং হি্বা মহাননোেন লীজয়! ।.. 
জানানন্দং লভে তাসৌ শুষ্ুনানন্দ-প্রসাদতঃ ॥ 

স্বর্গ-মোক্ষা্দিক ত্জি' _ মহানন্দ-রসে মজি, 

জ্ঞানানন্দ লভে সে যে জ্ঞানানন্দ-প্রসাদে । 
“জাগ্রত” সে নহে আর, নাহি সে স্বপ্ন বিকার 

“নুযু্তি” হুইয়ে পার ভুলে যায় বিষাদে ॥ 

ইতি যোগাচার্ধ্য-ভগবত-প্রীত্রীমজ -জ্ঞানানন্দ-অবধৃত-শিষ্য-বরহ্মচারী-* * *-ততবীর্ণব-বেদাস্ত- 
শেখর--সিদ্ধান্ত--সরত্বতী-সম।হিতা--সমাপ্ডেং-আনন্দ ষোড়শী | 

ভাজার ১ 

জগতে শাক্তি। 

মানব পৃথিবাঁতে জন্মগ্রহণ করিগ্া প্রথম- 
জ্ঞনাঙ্কুর হওয়ার পর হইতে অর্থ-সংশরবে 
শাস্তির আশায় বিগ্ঠাচচ্চা ও আঁচারব/বহা'র 
ইত্যাদি শিক্ষা করে। পিতামাতা এবং 
শিক্ষকও তাহাই শিক্ষা দেন। সঙ্গীও যাহা 
জুটে তাহাতেও এ শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
শান্তির আশার মায়াময় জগতের প্রহেলিকায় 
পড়িয়! কেবলমাত্র অশাস্তিই অর্জিত হয়। যন 

থাকে । সংসর্শ'দোষে 
করিয়া ফেলিতে হয়। 

কত অহিতাচরণ 

ইত্যাদি প্রতিষ্া-প্রিয়তা তোমার 
। প্রবেশ করিয়াছে । তুমি কি তোমার নিজের 

অশান্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, তই নানা 
প্রকারে বিশ্বাস, কৌলিক-আচাঁর, সনাতনধন্ম : 
ইত্যাদি হইতে চ্যুত হইয়া হৃদয় সঙ্ধীর্ণ হইতে; 

শান্স বলেন,“সংসর্গজা ূ 

মনে করে আমি বড়। কিন্তু বাস্তবিক তুমি 
কিসের বড়? নানা কুসংস্কারাপন্ন দর্প, 
অহঙ্কার-বুদ্ধ তোমার আছে; তাহা লোকের 
নিকট প্রচার করিয়া আপনাকে খুব বড় মনে 
কর। তোমাকে লোকে খুব মান্ুক, চিন্গুক, 
বড়লোঁক বলুক, জীবন-মরণের কর্তা বলুক, 

অস্থি-মজ্জায় 

অবস্থা নিজের ওজন সম্যক বুবিতে পাঁর, তাহা 
পার না। তবে কিসের ব্ড়াই কর? অর্থের? 
কাহার অর্থ? তোমার? তুমি কোথায় 

' পাইলে ? কে তোমাকে দয় করিয়। দান 
করিলেন? যিনি দয়া করিয়া দান করিয়াছেন 

দৌষগুণ! ভবস্তি।” যত-অসৎসংসর্গ সমাবেশ । তাঁহার ত দাত! বলিয়া অহঙ্কার নাই। যিনি 
হয় ততই রিপুগুলিকে আত্ত্ত করিবার মনের : তোমাকে দিগ্লাছেন, তিনি ইচ্ছা! করিলে এই 

ূ মহুর্তে সমস্ত লইতে পারেন । অধিকার নষ্ট হইয়া যায়। শেষকালে মানসিক 
বৃত্তি আম্ুরিক ও পাশবিক ভাবে পরিণত হ্য়। 

এ জগৎ প্রভগবানের “চিড়িয়া খানা”। 
এখানে “বৃছৎ চিড়িয়। মিলতা 'হায়।” জীব- 
জগৎ এষনই যোহান্ধ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির 
ভিন্ন তিল্ল জনে ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, বিবেচনা, 
শিক্ষার অহঙ্কার লইয়! বসিয়া আছে। সকলেই 

তুমি তোমার কর্তা হইতে পার ন|। তুমি 
ধদদ তোমার কর্তা হইতে তবে তোমার কখনও 
কোন সময়ের জগ্ত অভাব-অভিযোন উপস্থিত 

হইত না। কর্তা ত অশেষ-শক্তিধর। 
সে ত” ইচ্ছামাত্্র সব করিতে পারে ভহা 
হইলে মানবে কেহ কর্তা হইতে পারে না। 



৬৭৪ 

তবে কর্তা হওয়ার আঁকাজ্কী' ত্যাগ করিয়া! সেই 
জগৎ্-কণ্তার আশ্রয় গ্রহণ কর। ভাবিয়া, 
বুঝিয়া, সিদ্ধান্ত করিয়া: সীমাবদ্ধ. ক্ষু্ুজানে 
তুমি যাহা বর্তমানে আছ তাহা অপেক্ষা এক 
স্তরও- আর অগ্রসর হইতে পারিবে না। তবে 

ভগ্গবৎ-কপা-সম্ভৃত বিবেক-বলে স্থির করিবার 
প্রয়াস পাইয়া দেখ ষে, শ্রীভগবানই সত্য বস্ত; 
আর সমস্ত অসত।' সং যাহা তাহ 

চিরদিনই নিত্য । অসৎ বাহ। তাহ। চিরদিনই 
অনিত্য। জগৎ যখন অনিত্য অর্থাৎ চিরস্থায়ী 
নকে তখন উহ! অসৎ। এই অসৎ বিষয়- 
বাসনায় মত্ত হইয়। তুমি সত্য ও নিত্যবস্ত 
সম্বন্ধে কতটুকু বিবেচন! করিয়া মীম।ংসা 
করিতে পার? একটি বার ভাল করিয়া চিন্তা 
করিয়। দেখ । . তিনিই একমাত্র সমস্ত কার্ষে)র 
নিয়ন্ত। এবং সংযোজক তাহার কিছুমাত্র ভুল 
নাই। কিন্তু জাগতিক বিষয়ের সংঅবে ব।সনা- 
যুক্ত হইয়। তিনি যে নিয়ন্ত, তিনি যে 
ংয়োজক একথা আমাদের স্মরণ থাকে না। 

সংসারে যত মজিবে, আশার উত্তরোত্তর 

বৃদ্ধি হুইয়। কেবল দুঃখ আনয়ন করিবে । যত 
স'ংসারিক আশার বৃদ্ধি হইবে ততই তোমার 
স্বার্থপরতা, নিষ্ঠ)র-বৃতি, ইন্জিয়-চরিতার্থ | 

গ্রভৃতি পোঁষগুলিতে হায় ঢাঁকিয়া ফেলিবে । 

আর চেষ্টা করিয়াও ত' স্থান পাইবে না; 
কেবল অতল জলে ডুবিয়া বাইবে। তখন 
“দেখিবে তোমার নিকট জমস্ত অন্ধকার: 
তোমার মন অন্ধকার ; তোমায় চক্ষু অন্ধকারা- 

চ্ছন্ন ; তোমার কর্ণ অন্ধকারের ঝি ঝি রব 
ব্যতীত আর কিছুই শুনিতেছে না; আর তুমি 
হাবুডুবু খাইতেছ; তোমার প্রাণ ওগ্ঠাগত) 
ভাঁবিতেছ এইবার তোমার প্রাণ গেল । তখন 
খ্রি একটিবার মনে কর, আমার আর কি 
কেহ নাই? আমিযে অতল জলে ভূবিয়! 

্রীনিত্যধর্্ম ব। সর্
ববধন্দসয় 

মরিলাম! তখন একজন আশা দিয়া 
ক্ষীণস্বরে তোমার কানে কানে বলিলেন,_ 
"ডুবিবে না, মরিবে.না, আমি আঁছি। আমাকে 
একবার প্রাণ খুলিয়া ডাক) আম তোমার 
নিকটে যাইতেছি ও তে'মাঁকে সাক্ষাতে বুকে 

করিতেছি ” সেই একজন তখন বলিবেন-_ 
“আমাকে একবার ডাক না-_-আমি প্রকাশ্তরূপে 
তোমার নিকট কেমন করিয়া যাই। আমি 
তোমার কাছে ক'ছে থাকি বটে কিন্তু তুমি 
এমন সব জিনিষ লইয়! সর্ব! কাল যাপন কর, 
যাহার সংশ্রবে আম'র উপস্থিতি তুমি আছো 
উপলব্ধি করিতে পার ন।। এখন অতল জলে 
ডুবিতেছে।. আমি অ্রষ্ট) ও পালনকর্তা; এখন 
আমি তোমার আহি শ্রবণ করিয়া তোমার 
নিকট আঙ্টিয়াছি। আমাকে ষর্দি আর ন। তুল, 
ত.ব তোম্বীকে আর আত্তি করিতে হইবে না । 
এই আমি. তোমাকে তুলিয়া ধরিলাম। এখন 
বিবেচন। কর, তোমার আপনার জন আমা 
ব্যতীত আর কে আছ ?” 
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গীতা বলেন £- 
“অনন্যটেড! সততং যোমাং প্মরতি মিত্যশঃ ৷ 
ভন্তাহং নুলভং পার্থ! নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥” 

যে ব্যক্তি অনন্তচিত হইয়া সর্ব! আমাকে 
চিন্ত। করে সেই. সমাহিত যোগীর পক্ষে আমি 
অতি সুলভ। ২ 



শ্ীঞ্রীনিত্যধ্ধ বা সর্ববধ্্মসমন্থয্: 

'মামুপেত্য পুনর্জন্ম হুংখালয়মশাশ্বতম্। | অর্থ, কাম, মোক্ষ সমস্তই নিত্য প্রীগুরুর 

নাগুবস্তি মহাত্বানঃ সংসিদ্ধিং পরষাং গতাঃ ॥”  শ্রীপাদপন্মে সম'হি5।' একবার প্রাণ খুলিয়া 

এই প্রকার উপাসকগণ আমাকে প্রাপ্ত । এ পদে বিশ্বাম সহকারে নির্ভর কর, সমন্ত 

হইয়! পুনর্ববার সর্বহ%খর ' আলয়-দ্বরপ জন্ম ল!ভ হইবে । জাগতিক শান্তিতে লাভবান, 

৮৫ 

. গ্রহণ করেন ন। পা হুইয়। পরকালে পরাশাস্তি লাভ করিবে । 

: পাঠকভ্রাতুগণ ! তাঁহাকে একবার লাভ আর পুনরায় এ জগতে আসিতে হইবে না। 
হইলে পুনরায় আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় | নিত্যপদাশ্রিত 
না। তাই বলি তোমার নিগ্য ও সত্য ধর্শ, শ্রীমুকৃন্দ লাল গুধ ৷ 

ও শান্তি 

প্রা্পেল্স শপন্ুুচন্ল । 

প্রভে! ! তিলেকের তরে ছাড়ে না শোম| 

তুমি যে সবার প্রাণের ঠাকুর নয়নে নয়নে রাখে । 
থাঁক সকলের প্রাণে । ৰ পলক বিহ।শ নয়নে নেহরি 

যতন করিয়ে হিরু হিয়ার মাঝারে প্রেম(ননে ডুবে থাকে । 
বাখে সবে তৌমা ধনে ॥ ৪ তোমার শ্রীরপ হরিতে হেরিতে 

তোমাকে লইয় প্রেনেতে মাখিয ঠায় হয়ে যায় । 
থাকে ভারা দিবা নিশি।  _ তোমাবিনে কিছু না হেরে নয়নে 

শোক তাপ আদি সব যায় তুলি তোঁমা প্রেমে ভেসে যাঁয় ॥ 
হেরে তব মুখশশী ॥ 

রাঁখিতে পরাণে বড় ভাল বাসি অঙ্থরে ৮০ চিনির তমিই বিরাজ, 

| পরাণ পুতলি তুমি। বিডির 
থাক হে পরাঁণে প্রেমের বাঁধনে ঘটে পটে মাঠে তোঁমারে শিরখে 

হইয়ে হঘয়-ম্বীমী ॥ গহন কাঁননে আর । 

হৃদয়ে রাখিয়ে প্রেমের প্রন্থনে যেথা সেখ যায় তোমারে লইযে 

সাঁজায়ে মনের মত আনন্দে মাতিয়ে থাকে 
ও রাঙ্গা চরণে ভকতিচন্দন তোমার বিকাশ জগৎ ভরিয়! 

অরপিছে অবিরত প্রেমের নয়নে দেখে ॥ 

প্রাণের ঠাকুর রাখিয়ে পরাণে, দেহ মন প্রাণ অ'পে তব পায় 
নানাবিধ উপচারে তোষার হইয়ে ফাঁয 

পুজিতেছে বদ ভাগ্যবান ধারা তুমি আমি কেবা তুলে যায় কমু 
কও শত সমাদৰে ॥ প্রেষেতে পাগল প্রায় ॥ 



অভি প্্রতৃুষে গাত্রোখান করিয়! বাহিয়ের ঘরে 
বসিয়া প্রভাতী জুরে গান ধরিলেন,- 

১৭৬ শ্ীজীমিত্যধর্্ম বা সর্বধর্শসমন্থয় 

প্রাণের ঠাকুর সবার পরাঁণে হুবে দিব্য শোভা পদ কোকমদে 
-... ছিতেছ প্রেমের আলো । দেখিব পরাণ ভরে ॥ 
আমি হত:ভাগ্য. '  আছিন্থ পড়িয়া সোগার বরণ যুগল চরণে 

দয়া কি হযে নাবালো ॥ রকত আলঠ! মাখি। | 
আমার পরাণে নাহিক সে প্রেম সাজাব ুন্দর  ভূবনমোহন 

নাহি শুদ্ধ ভালবাস । সিকি? থি॥ | 

মা্িক শকতি. . .. এ নাঁহিক তকতি ০০৬০৪ 
তবুকরি কত আশা ॥ ভুবনতুলান চরণ হু'খানি 

পতিতপাবন তুমি হে ঠাকুর ! পৃক্জিব মনের মত। 
কাঙ্গালজীবনধন ! ্ষণর সর 'ননী দুগ্ধাদি মিষ্টান 

যার কেহ নাই তুমি নাকি ভার, খাওয়াব আদরে কন ॥ 

বলিছে ভকহগণ ॥ তোমার প্রীমুখে মধুমাধা বাণী 
শুনে বড় আশা করি এ পরাঁণে শুনিয়ে দুড়াব হিয়া! । 

আমি তে কাঙগাল:জন। তব সুখে সুখী তব ছুঃখে ছুঃখী 
এ ভবের মাঝে কে আছে আমার _.. খাঁকিব তোমারে নিয়া ॥ 

জান তো পরাণ-ধন! পরাণে রাখিব পরাণঠ।কুর 
দয়! করে যদ দীনের হৃদয়ে কেহ না দেখিবে তায়। 

বারেক আসিতে তুমি | তোমান্ছে লই কাটাইব দি৭ 
হেব্িতীঝ তবে পরাণ ভরিয়ে বিকাইব ত৭ পায়। 

মোহ্ন মৃরতি খানি ॥ আশ! পথ চেয়ে আছি প্রাণনাঁথ ! 
রাতুলচরণ হৃদয়ে রাখিয়ে আসিবে কি এক বার | | 

_.. জুড়াব ভাপিত হিয়া । প্রাণেরঠাকুর এসহে পরাণে 
বড় আশা! প্রাণে ... ধোঁয়ার চরণে চরণে ঠেলনা আর ॥ 

_ শনয়নসলিল দিয়! ॥ | 
সুগন্ধ কুম্থমে সাঁজাব চরণ প্ীপ্ীনিত্য- ভক্ত-পদাকাজ্ছী 

চন্দনে চর্গিত ক'রে। | প্রীবিনয়তৃষন ভট্টাচার্য । 

_. পুর্বধন্ম্তি। 
পুর্ব গ্রকাশ্থিতির:পর ) 

আজ মহা যঠী-মায়ের উদ্বোধন । ভক্তগণ “সর প্রীজ্ানানন্দ পরষহিতকারী” 
তৎপরে, আগমনী । কা্তনানন্দে বেলা 

প্রায় দেড় প্রহর অভীত হইল 1 ভিতর হইতে 
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ঠাকুরের 'বাল্যভাগের প্রসাদ আদিল) 
ভক্তগণ প্রসার্ গ্রহণ করিয়। পরম পরিতৃপ্তি 
লাভ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে ভক্তগণ 

সংবাদ পাইলেন, ঠাকুরঘরের দরজা খোঁল! 
হুইয়াছে; অমনি একে একে ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট 
হুইয়! ভূমিষ্ট-প্রণামানস্তর সকলে যথা, স্থানে 
উপবেশন করিলেন । 

ঠাকুর আজ “যোগবাশিষ্ঠ” শুনিতে ইন্ডা 
করিলেন । জনৈক ভক্ত একটী পেন্সিল হাতে 
লইয়া গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগলেন ৷ ঠাঁকুর 
তুই একটী পংক্তি শুনিতেছেন আর সমাধি 
হইতেছেম। সমাধি-অন্তে আধ আধ অগচ 
সুস্পষ্ট স্বরে বলিতেছেন,-_“চিহ দাও 1” 

কখনও ব। একগী বাক্যের অর্দাংশ বা একচতুর্থ 
ংশ মাত্র পাঠ ংইয়াছে- ঠাকুর সমাধিস্থ--- 

পাঠক চিহ্ন দিতে হইবে অনুমান করির! 
থ মিতেছেন। নবাগত ভক্তগণ ঠাকুরের এই 
অভূতপূর্ব, অক্রত পুর্ব, অদৃষ্টপুর্ব ভাব দর্শনে 
বিশ্মর-সানরে ডুবিয়া যাইতেছেন। কেহ কেহ 
ভাঁবিতেছেন, “মগাপ্রভূর কথ। শুনিয়াছি, তিনি 
““বা” বলিতেই অন্চতন্ত হইতেন ;) এ যে 
ততেহিধিক দেখিতেছি'” নিতাসেবকবৃন্দ 
সার্থক তোমাদের জন্ম! সার্ক তোমাঁদের 

জীবন ! আর সার্থক তোমাদের নরদেহধ।রণ ! 
গ্রস্থ-পাঠককে আর অধিক পাঠ করিতে 

হইল না। এক পৃষ্ঠা পাঠ করিতে প্রায় ছুই 
ঘণ্ট। অতীত হইল। ঠাকুর বুঝিলেন ভক্তদের 
প্রসাদ পাওয়!র সময় হইয়াছে; আবার সেই 
বীণাবিনিন্দিত কে ভক্তপ্রাণে স্নেহের 
অমিয়ধার। বর্ণ করিয়া বলিলেন,_-“আজ 
এই পর্যযস্ত।” ভক্তগণ বুঝিলেন, ঠাকুর 

সকলকে বাহিরে যাইতে অনুমতি করিতেছেন। 
তাহারা অনিচ্ছা! সবেও একে একে প্রণামান্তে 

বাহিরে চলয়া আসিলেন। 

ও 

পাস 
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দেখিতে দেখিতে, অপরাহ্ন উপস্থিত । 
আশ্রমে বহুভক্তসমাগম হইয়াছে । “তিনি 
প্রত্যক্ষ পরম দেব, অনস্ত মহান !” পুজার 
সুদীর্ঘ অবকাশে অনেকভক্ত বাড়ী যান নাই; 
এই প্রত্যক্ষ পরম দেবকে” দ্বেখিবার 
অভিঙ্গামে আশ্রমে আসিয়াছেন। বার্জকুমার 
বাবু ঠাকুরের জন্য একথানি গৈরিক বহিবণাস 
আনিয়াছেন। জন্ধ্যার পরে ঠাকুরঘরের দরজা 
খোঁল৷ হইলে, ভক্তবৃন্দ একে একে গৃহে 
প্রবেশ করিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে 

লাগিলেন, আর প্রশাস্ত-মূর্তিউ্রীন্নিত;- 
গোপাল অভয় হস্ত তুলিয়া করণ-কোমল- 

কণ্ে কাহাকে বলিতেছেন,__“তোঁমার কথা 
আমার স্মরণ রইল )” কাহাকেও ব| বলিঠে- 

ছেন, "নারায়ণ তোমার মঙ্গল করুন?” 
| কোন ভক্ত আনন্দের সহিত, কোন ভক্ত ছঙ্গ 
ছল নেত্রে, কোন ভক্ত বা আবেগ পূর্ণ হৃদয়ে 
শ্াহ্রীদেবের এই আনীর্বাধ অবনত মস্তকে 

গ্রহণ করিতেছেন । ঠাকুর ক্ষংণ ক্ষণে মধুর- 
কে ব্লিতেছেন,--““নারায়ণ ! নারায়ণ !” 

ঠাকুরের ভক্তগণের মধ্যে অধিকাংশই 

হস, কলাকার সম্বঙ্গবিহীন! রাজকুম।র 
বাবুও ইহাদের মধ্যে অন্যতম । কার্ালের 
ঠাকুর“অ।মাদের, আজ তাহার প্রদ্বত্ব গৈরিক 

বাস পরিধান করিয়াছেন; পরিয়া বড়ই 
আননিত হইয়াছেন । গ্রাকাশ্টে বলিলেন, 
“বীক্গকুমীর । তোমার কাপড় খানি বড় সুন্দর 

হইয়াছে ।” এই বূলিয়। কাপড় খানি ধবিয়া 
সমস্ত ভক্তগণকে দেখাইতে লাগিলেন--ষেন 

রত্ব-খচিত বনুমুল/ রাজবাঁস ! পচিপ ত্রিশ টাকা 
মূল্যের গরদের কাপড় কীটদষ্ট হইতেছে, সে 

দিকে ভ্রক্ষেপও নাই, আর এই সামান্ত 

কার্পামবাসে ঠাকুরের আমার এত আনন্দ ! 

আর সামান্ই বা বলি কি করিয়াং_ভক্ত- 
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হঘয়ের শ্রীত-গোরকে যে এ বন রঞ্জিত ! তাই 
ত” ঠাকুর ! ছুর্য্যোধনের রাজভোগ পরিত্যাগ 
করিয়া বিছুরের ভিক্ষার খুদে ভোমার লো 
পড়িয়ছিল ! বলিহারি, তোমার রুচি ! 

ঠাকুর একে একে নবাগত ভক্তগণের 
শারীরিক এবং পারিবারিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা 
করিয়া»--্"ভবে কে বলে কর্ধ্য শ্শান* এই 

গানটি শুহিতে চাহিলেন। সহসা ভক্তগণের 
বুক কীপিয়। উঠিল ! “সর্বনাশ ! ঠাকুর ত কোন 
দিন শ্বাশানের গন শুনিতে চাহেন না, আজ 
হঠাৎ শ্মশীনের গান শুনিবার সাধ হইল 

কেন? ঠাকুরকি তবে আমাদিগকে ফাকি 
দিবার সংকল্প করিয়াছেন £ সত্য সত্যই কি 
আমাদের টার্দের হাট- আনন্দের বাজার 
ভাঙ্গিয়া৷ যাইবে ? ত্য সত্যই কি আমর! 
আর এই "অদ্ভুত সাকার" ভউ্রীন্নিত্ত- 
গোপা।জ-মৃত্তি দেখছে পাইব না ? ঠাকুর! 
সত্য সত্যই কি আমাদিগকে পথের কাঙ্গাল 
করিবার সংকল্প করিয়া? প্রভো! তুমি 
ভিন্ন আর আমাদের কে আছে? আমর। 
আঁন্তাকুড়ের এটো হাড়ি ছিপাম,--তুমি দয়া 

'রুরিয়৷ তোমার ভুবন-পাবন শ্রপা্কম্পর্শে পবিত্র 
করিয়া তাহাতে দেবতার ভোগ রন্ধন করিতে 
ছিলে; আমরা সংসার-ন্রকের অন্ধকার 
আবর্তে পঞ্চিয় কোথায় ডুবিয়৷ যাইতেছিলাম, 
স্"পতিত-পাবন ! জাঙ্গালের বন্ধু! তুমি দয় 
করিঘ্া উদ্ধার করিয়া; স্বধু উদ্ধার নয়,-- 
স্বর্গের বিমলানন্দে মগ্ন রাখিয়াহ ; আমাদিগকে 
কি সে সুখে বঞ্চিত করিবি? ঠাকুর! 
তোমার কৃপায় বুঝিয়ান্ধি তুমি মঙ্গলময়। 
আমর! অজ্ঞ ;--আমর1 আমাদের মঙ্গলামঙগল 
'কিজানি? গ্রভো ! দয়া করিয়া বুঝিতে 
দিয়াছ” “তুমি অর্ব-মঙ্গল-আলয় 1” হে মঙ্গল- 
নিকুতন:! তোমার মঙ্গল ইচ্ছ। পূর্ণ হউক! 

টি 

ীস্রীনিত্যধর্ন ব! সর্ববধন্মরসমন্থয় | 

দেব! যাহাতে--দীন আমরা, পৃতিত আমরা, 

ভিখারী আমরা-_মামাদের মঙ্গল বিধান হয়, 
তোমার ইচ্ছায় তাহাই সাঁধত হউক ! 

কে জানে, প্রায় চারি মাস পরে যে ভয়ানক 
শোকাবহ হূর্ঘনার সংখটন হইবে, ঠাকুর আজ 
তাহার ইঙ্গিত করিয়া রাখিলেন ! 

ঠাকুরের শরীর ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। 
নার শরীরেরই বাকি দোঁষ দিব? শরীরের 

নাকঠিলেন তিনি নিজে যত্র, না করিলাম 

হতভাগা অ।মরা। বনহুমূল্য মখমল শবয। 

যত্রাাবে নষ্ট হইয়। যাইতেছে-- ঠাকুর আমার 

সামান্ত একটা মাহুরের উপর শয়ন করিয়! রাত্রি- 
যাপন করিতেছেন! তাহাও আবার ছার- 

পোকায় পরিপুর্ণ ! ছারপো!ক। মারিবার আদেশ 
ছিল না) একবার কোন ভক্তরমণী অতি ঝষ্টে 
বালিসট'র ছারপোঁক! মারিয়াছিলেন, কিন্ত 
ঠাকুর আর সে বালিস ব্যবহার করিলেন না! । 
মশক সন্বদ্দেও এ ব্যবস্থা ছিল। আমর! 
স্বচ:ুক্ষ দেখিয়াছি--মশক রক্তপাঁন করিতেছে, 
আর ঠাকুর আন্তে অ+স্তে মশকটীর* কাছে 
আগুল নাড়িতেছেন। ঠাকুর বুঝি ঈঙ্গিতে 
বলিতেছেন,_ "অহিংস! পরমোধন্ঃ এই ভাবে 
সাধনীয় ৮” আনকাংশ সময়ই বনিয়। থাকিতেন 
_-তক্তপোঁষের উপর একটী মাত্র মাহুর 

বিছান। হাহাঁর লে দক্ষিণ পায়ের কনিষ্ঠ 
অঙ্কলিতে কড়৷ পড়িয়া ক্ষত হইল। আর 
তাহাতে আরশগুলা, ছারপোকা এবং পিঁপড়ে 

পাক! ঘর করিয়! বসিল। নিক্ে ত ভুলেও 
ভাড়। করিতেন না; কোন ভক্ত সবাড়! করিতে 

গেলে, তাঁহাকেই বরং তাড়। করিঘ। আসিতেন। 
কোন ভক্ত ওষধ লাগাইতে গেলে, “আজ নয়, 
কাল” বলিয়া! তাহীকে বিদায় করিতেন । ভক্তও 

আদেশ লঙ্ঘনের. ভয়ে বেশী পীড়াপীড়ি করিতে 
প্রিতেন না । ঠাকুর বলিয়াছেন,--'আজ 
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নয়, কাল' ; ভক্ত অ'বার কলা ওষধ লাগাইতে 

উপস্থিত, ঠ|কুর আজও বলিলেন,--“আঙজ 
থাক্, কাপ হ'বে।” এইরূপে চারি পাচ দিন 
“আত নয়, কাল” করিয়া যখন দেখিলেন, আঃ 

ফিরাইব|র উপায় নাই, তখন হয় ত'একটু ওঁষধ 
লাগাইলেন। আবার হয়ত দশ বার দিনের 
মধ্যে ক্ষতম্থানের কাছে কাহ!কেও ঘেযিতে 

দিলেন না। ইতিমধ্যে ওষধে যতটুকু উপকার 
দেখাইয়াছিল, আরগুল! ছারপোক এবং 

পিপড়ের কৃপায় ঘা তাহার ঢতুগণ বাড়ি 
উঠিল। ইহার উপরে ছিঙ্গ বহুমৃত্রের প্রকোপ, 
আর যথোপযুক্ত আহারের ক্রটী। ছুধের বাটিটা 
মুখের কাছে নিয়াছেন, এমন সময় শুনিতে 
পাইলেন, কোন কারণ বশত; কোন ভক্তের 
স্নবিধামত আহার হয় নাই। ছধ মুখের 
কাছে নিয়াছেন--অধরে স্পর্শ করিয়াছেন 
মাত্র, আর চলিল না; আস্তে আগ্তে বাটটা 
নাষাইলেন, বলিলেন,”-কে দাও, তা'র 
ভাল আহার হয় নাই ।” পাঠক ! ইহ! হইতে 
ন্নেহের নিদর্শন আর কি দেখেতে চান? 
ঠাকুর! এত করিয়াও ধুঝি আমাদ্দিগঞ্জে ভাল 

বামিতে পারিলে না, তাই তিরোভাবের কয়েক 
দিন পুর্বে নিজের রোগ-যদ্রণা ভূলিয়! গিম্া 
কাঁদিতে কাঁদতে বলিয়াছিলে,--“তোমরা ত 
আমাকে যথেষ্ট ভালবাস, আমি তোমাদিগকে 
ভালবামিতে পাবিলাম না।” ঠাকুর! তুমি 
যাঁদ্ধ ভীলবীসিতে ন। পাবিলে, তবে কে আর 
আমাদিগকে ভালবাসিবে ? শ্নেহময় ! প্রেম- 
মূয়! তোমার ভালবাসার, তোমার শ্লেহের 

এক কণিকাওত এত দিনে কোথাও  খুজিয়৷ 
পাইলাম না! আমর! ভাগ্যহীন, আমরা 
অপদার্থ! না হ'লে, এমন অপার্থিব রত্রে 
বঞ্চিত হইব কেন ? সত্য বটে, ভক্তগণ জ্ঞান, 
বুদ্ধি এবং সাধ্য মতে তাহার সেবার ক্রটা 

১৭৯ 

করেন নাই, কিন্ত অঞঝ| যে জীব ! আমাদের 
কি' শক্তি, কি সাধ্য বে এ দ্রেবদেহের 
যথোপযুক্ত সেবা শুশ্রাষা করি? 

ভক্তগণ ঠাকুরকে পর্যায়ক্রমে বাজন 
করিতেছিলেন । ঠাকুর পায়ের ক্ষত স্থান 
কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন_-পাছে ভক্তগণ 

দেখিতে পাইঞ্জা ব্যথিত হুন। রাজকুমার 
বাবু হাওয়া করিতেছিলেন ৷ ভক্তের দৃষ্টি-- 
সাধারণতঃ শ্রিপাদপদ্মের দিকেই পড়িয়া থাকে। 
রাজ কুমার বাবু দেখিলেন পাখাঁনি কাপড়ে 
টাকা; কোন কারণ খুর্িয়া পাইলেন না। 
তিনি হাওয়। করিতে লাগিলেন; হাওয়ায় 
কাপড় খানি আস্তে আস্তে সরিয়। গেল। ষে 

পাদপন্ম দেখিবার জগ্ঠ তিনি আকুর হইয়!- 
ছিলেন_ দেখিলেন সেই ভক্তবাঞ্চিত শ্রীচরণ- 
পন্কজের কনিষ্ঠার্ুলি ক্ষত-বিশিক্, ক্ষত স্থান 
ছিন্নব খণ্ডে জড়ান । দেখিয়। তাহার দুঃখের 
অবধি রহিঙ্গ না। ঠাকুরকে হাওয়া করিবার 
জন্য শত শত -ভক্ত লাঙায়িত। রাজকুমার 
বাবু পরবর্তী ভক্তের নিকটে পাখা খানি 
দিয়। বিষধ-মনে ঠাকুরের সন্মুখে আসিয়া 
উপবেশন "করিলেন, যেন কোন প্ররার্থন! 
জাঁনাইবার ইচ্ছা! | 

এদিকে ঠাকুর ষে গানটী শুনিতে চাহিয়।- 
ছিলেন, তাহ! কাহারও জ্ঞাত না থাকায় গাওয়া 
হইল না। তাহার অন্কুমতিক্রমে অন্ত 
সঙ্গীত হইল। ঠাকুর গান শুনিতে শুনিতে 
কখনও বা ভাবস্থ, কখনও বা সমাধিস্থ 
হইতেছেন) ঞ্পার সময়ে সময়ে মধুর-কণ্ে 
“্নার।য়ণ,” “শারাফু” ধ্বনি করিতেছেন। 

কিছুক্ষণ পরে গান বন্ধ হইল। তখন 
রাঁজকুমার বাবু যুক্ত-করে বলিলেন,--প্বাবা ! 

আমার একটী প্রার্থনা ।” ঠাকুর--স্থির, 
প্রশান্ত, নির্বাক ! ভক্ত ছল-্ছল নে! 



১৮০ 

'মৌনসন্মাতিলক্ষণ” বুঝি তক্তবর বলিতে 
লাগিলেন৮-”“আমাদের একমাত্র স্থল এ 
প্রীপার্বপন্প। আজ তাহা রোগ-যুক্ত দেখিয়া 
স্থির থাকিতে পাঁরিতেছি না । আমি এ রোগটী 
ভিক্ষা চাহিতেছি।” ঠাকুর-_নির্ধাক, নিষ্পন্দ, 
মুদিংনেত্র! এই করণ-ৃশ্ঠ-দর্শনে ভক্তগণের 
প্রাণ কীদিয়া উঠিল! ভিক্ষার্থী করপুটে, 
বাশ্পরুদ্বকঠে বলিতে লাঁগিলেন১স*"আপনার 
পবিত্রহ্ম, পুণততম দেহে রোগের প্রকাশ 
কখনও সম্ভব নহে। রোগের কি শক্তি 
আপনার এ ধেবদেহ স্পর্শ করে? আমর! পতিত, 

অধম, পাপপূর্ণ ; আমাদের পাপ গ্রহণ করিয়। 
আপনি রোগ-যন্্রণ। ভে!গ করিতেছেন । 

আপনি ঞ ভ্ীপাদপন্ধে আমাদের সমস্ত পাপ 
গ্রহণ করিয়াছেন ? তাহারই ফলে আপনার এই 
রোগ-যন্ত্রনা ! আমি বনুদ্দিন পরে আপনাকে 
দর্শন করিতে আসিয়াছি; জীবনে কখনও 
কোন প্রার্থনা করি নাই; আজ এই একটী 

মান্ত প্রার্থনা করিতেছি । -আমার প্রার্থনা 
পূর্ণ করুন ; রোগটী আমাকে ভিক্ষ। দিন ।” 
ঠাকুর--নির্ধাক, নিম্পন্দ, সমাধিস্থ! ভক্তবর 
-হশোকে, দুঃখে, অন্ুভীপে 'অবরুদ্ধকণ্ঠ ! 
ভক্তগণ প্রাণের আবেগে রোদন করিতে 

লাগিলেন। ভক্তবর আবার বলিহে লাগিলেন, 
»্*প্রভো ! এত দিন পরে আসিয়! 
আমার আর কোন দিকে লক্ষ্য করিবার 
অবকাশ হয় নাই বা! ইচ্ছা হয় নাই। আহ্, 
কি দেখিতে আসিয়। কি দেখিলাম ! কোথায় 

আপনাকে সবল নুহ দেখিয়া! পরমানন্দ লাভ 
করিব অর কোথায় অগ্রানাকে রুগ্ন হর্বল 

দেখিয়া এ অনু ঙাপ রাখিবার স্থান পাঁইিতেছি 
না! আপনার এই রোগ আমাদেরই তুগাগ্য 

এবং মহাপাপের পরিচয় । আহা আমরা কি 
তুভাগ্য$ এমন পাবণ্য-চল-ঢল ছুন্দর দেব- 
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দেহের এমন দুরবস্থা করিয়াছি ; কা"র কাছে 
এ ছুঃখ জানাইব? কে এ শোক-সাস্বনা দিবে? 
বাবা! আপনি নীরাময় হউন; আমাদের 
বিষাদ দূর করুন, আনন্দবিধান করুন। 
আপনি নীরোৌগ হউন, আপনার শ্রীচবণ 
রোগমুক্ত হুউক্, রোগটী আমাকে ভিক্ষা দিন । 
প্রভো ! কত আশা করিয়া আসিয়াছি- এ 
শ্রীপাদপন্ম স্পর্শ করিয়া সকল জাল। যন্ত্রণা 
ভুলিয়া যাইব-_ত্রিতীপদ্ধ হদরের শাস্তি- 
বিধান করিব। আহা মে আশায় ছাই 
পড়িয়াছে; আজ একি দেখিতেছি! এ যে 
আমাদের সংখ্যাতীত পাপের জলন্ত প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ! এ ক্ষত স্থান যেন ম্পইক্ষরে বলতেছে, 
--হতভ]গা ! দেখ, দেখ, ব্রহ্মবাঞ্িত প্র 
কি দর্দশ। করিয়াছিস্!” আহা আমাদের মত 
হতভাগ? আর কে আছে? আপনি এ 

লালটুক্টুকে পা ছু'খানি যখন শ্োলাইতেন, 
আমর] দেখি! স্বর্গের স্তখ অনুভব করিতাম 
--আজ আঙর] সেই সুখে বঞ্চিত! প্রভো ! 
আমার্দের আর কি সম্বল আছে ? তক্তগণের 

একমাত্র আশ্রয়ম্বরূপ এ শ্রীচরণ রোগধুক্ত 
করুন! বে।গটা আমাকে ভিক্ষা! দিন; আমার 
কাতর প্রার্থন।য় কর্ণপাত করুন!” ভক্তষর্ 

আর বলতে পারিলেন না; বাশ্পে কণ্ঠ রুদ্ধ 
হইয়া! আসিল, অশধারায় বুক ভিজিয়া গেল 
-ীড়াইয়া, দাড়াইয়া অবনত মস্তকে রোদন 
করিতে লাগিলেন | ঠাকুর-্ধীর, স্চির, 
নির্বাক, নি”পন্দ, অচল, অটল, সমাধিস্থ ! 
ভক্তগণ, কেহ ঠাড়াইয়া, কেহ বসিয়া, কেহ 
ভূমি-বিলুষ্টিত হুইয়! উচ্চস্বরে রোদন করিতে 
লাগিলেন । ৮: 

ঠাকুরের খন ঘন সমাধি হইতে লাগিল 
ণে ক্ষণে বলিতে লাগিলেন,--”ইনি আমাকে 

বড় ভালবাসেন, গাই আমার কষ্টে অত্যপ্ত 
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ব্যধির্ত হ্যাছেন।” কখন বা বলিতেছেন, 
--ণ“আঁজ এই পর্য্যন্ত |” ক্রমে ক্রমে ঠাকুর 
বহির্গতে প্রবেশ করিলেন । ভক্তগণের 

কোন কথ! বলিবার শক্তি রহিল না--অবিশ্বরান্ত 
রোদন করিতে লাগিংলন। ঠাকুর বলিতেছেন, 

-**আপাততঃ এই পধ্যন্ত; এখন বিশ্রাম 
কর। ভাল ।* ভক্তগণ ভাবিলেন, তাহ।দের 
এই ব্যাকুলত|য় হয় ঠাকুর নিরাময় হইবার 
জন্য রীতিমত ওষধ ব্যবস্থার করিতে প্রতিশ্রণত 

১৮১ 

কোনই আশ্বাস-বাকু শুনিতে পাইলেন না । 
ঠাকুক ঘন ঘন সমাধিস্থ হইতেছেন, আর কখন 
বলিতেছেন--“নার'য়ণ” “নার!য়ণ, কখন 
বলিঙেছেন--“আজ এই পর্ম্যস্ত ৮ ভক্তগণ 
বুঝিতে পারিলেন_ ঠাকুরের ইস্ছা ঠীহারা 
বাহিরে গমন করেন; স্থতরাং সকলেই আর 

বিলম্ব না করিয়। প্রণামানস্তর বিষাদকিষ্ট-হদ য় 
বাহিরে চলিয়া আমসিলেন। এইরূপে অশ্রু" 
ধারাঁয় ন্নাত হইয়! ভক্তগণ মহাপূজায় উদ্বোধন: 

হইবেন, নয় কোন দৈব উপায় অবলম্বন ক্রিয়। সমাপন করিলেন । (ক্রমশঃ) 
করিবেন। কিন্ত তাহারা ঠাকুরের 8 প্িউপেন্স নাথ পাল। 

নবীন পথিক | 

( আজি ) ভৌমারষ দুয়ারে নবীন পথিক (আর্জি ) দেখিতে তোমারে মনের হরষে 

( তুমি) লহ গো ডাকিয়া সাদরে | অ'বেগে এসেছে ছুটি। 

( মাজি) তোমারই নিকটে চাহে রুপা-নারি (আজি ) তো মারই সনে মধুর মিলনে 
(ভুমি) ঢাল ফ্ুপা নারি তাহারে ॥ 

বন্দর হতে এসেছে সেষে 

প্রাণ 5রা আশ লয়ে। 

ফিরা” ন! নির।শা-অগ্চরে 

সে নে আছে তোমা পানে চেয়ে ॥ 

চরণে পড়েছে লুটি 
দেখ দিও হারে থেকো না লুকা”ম়ে 

খেলো না মায়ার খেলা । 

বল ছুটি কথ। ওহে শাস্তিদাত! 
সে নে সরল। অবলা বাল! ॥ 

শ্রীমনস্তকুমার হালদার । 

ল্যান । 

১ সখ & ৫৮০ 

'আই্টাঙ্গ-যোগে ধ্যান সম্ধন্ধে বর্ণিত মাছে। 

'ধ্যান দ্বার! চিত্ত নির্মল হইয়া স্থির ভব ধ রগ 

করে। ধ্য'ন ঘারা মন নিরুদ্ধ হইয়া সমাধি 

গ্রাপ্ত হয়। ইহাতে জীব দিব্য-দৃষ্টি প্রণ্ড হয়। 

অগ্রাঙ্গ ষোগ কিকি তাহা যোগস্থত্রে এইরূপ 

বর্ণিত আছে £-্যম, নিয়ম, আসন, প্রণায়াম, 

প্রত্যাহ।র, ধারণ।, ধ্যান ও সমাধি । এই সব 
বোগক্রিয়া দ্ব।রা মন পির্শল ও প্রশান্ত হইয়া 
গাকে। তাহ'র মধ্য অনেকের অনেক মত। 

কাহার মতে প্র'ণাযাম দ্বার! চিত্তশুদ্ধি হয়) 
ক হার মঠে ধ)ন ধ'রণা বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়.। 
"ন।না খষির ন।ন। মৃত,” সে অস্বন্ধে শ্রেষ্ঠ কে 



১৮২. 

সেবষয়ে কে'ন কথা বলিতে চাহি না 
তবে আমার বিবেচনা হয় যে ধ্যানযোগই 
শ্রেষ্ঠ ; ইহাতে স্থতঃই যম আদি পর্ব বিষয় 
অতি স্পতর রূপে বুঝা যায়। ইহা দ্বারা ব্রহ্ম 

যে সত্য তাহ! নির্ণয় কর। যায় (১)। ধ্যান- 
যোগাভ্যাসের সাহায্যে স|ধক তন্ময় হইয়! 
পরম গুরু শ্রীনিত্যগোপালে আত্মহ'র৷ হইয়া 
সমাধ প্রাপ্ত হন। যিনি ধ্যানদ্ধরা নিত্য 

'ভ্রীনিভ্যগেপাল দর্শন করেন ঠাহার 
আর কোন দর্শনের অ'বশ্তকত। হুয় না। 

ধ্যান বা সমাধি দ্র যে জ্ঞঃন উৎপন্ন 
হয়: তাক সর্কোত্কুষ্ট। নিত্যবস্তর ধ্যান 
অভ)াস করিতে করিতে মনুষ্য . সমাধি 
প্রাপ্ত হয়। তাহা হইতে নি্গিকল্প 

সমাধি হয় ইহা পরমহংস ত্রৈলঙ্গন্বামী 
প্রভৃতিতে অত স্পষ্ট প্রমাণ । আমার 
ঠাকুরেরও নির্থিকল্প সমাধি হইত; ইহাতে 
স্পষ্ট বুঝ! যায় যে সমাধি ধ্যান ধারা উৎপন্ন 

হয় । ধ্যান ধ'হার। করেন তীহাদের প্রাণায়াম 
করিবার আবশ্যক হয় না। ধ্যান দ্ব'€) 
কুম্তক, রেচক, পুরক হয় এবং কুস্তক দ্বার] 

সম ধি প্রাপ্তি হয়। ভগবান গীঙাতে বলিয়াছেন 
বে, মনকে সংযত করিয়া উহার নিবেশ দারা 
মৎপরায়ণ হইয়া সাধক আমাকে ধ্যানযোগ 
সারা সর্বব্যাপী দর্শন করেন; এইরূপ 
করিতে করিতে বখন তিনি একাগ্র হইয়া 
নিশ্চল ভাবে স্ব স্বরূপে অবস্থিতি করিতে 

করিতে বিষয়-স্পৃহ!শূন্য হইয়া নিবাতস্থ 
দীপশিখার সায় অচল, অটল থাঁকন তখন 
তাহাকে যে1গযুক্ত বা ধ্যানস্থ বঙ্গা হয় ।  .. 

এই যৌগগ্বার৷ কিরূপে চিত্তকে বৃত্তিহীন, 
সংকল্প-শন্ ও স্থির করিতে অভ্যাস করিতে 

(১ ।ইহ সব্গুরু-উপদেশ-গম্য 

ভ্রীঞ্রীনিত্যধম্ম বা সর্ববধন্মসমন্থয় | 

হইবে তাহা ভগবান গীতাতে এইরূপ 
বলিতেছেন: | 
"সংকল্পপ্রভবান্ কাঁমাংস্ত্যক্ত৷ সর্বানশেষতঃ। 
মনসৈবেক্িয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমস্ততঃ ॥ 
শনৈঃ শনৈরূপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ৷ 
আত্মসংস্থং মন: কত্ব! ন কিঞ্জিদিপি চিন্তয়েং ॥ 
যতো! ধতে! নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ | 
ততস্ততো নিয়ম্যতদাত্সন্যেব বংশং নয়েৎ ॥ 
গ্রশাস্তমনসং হ্যেনং যোগিনং স্থমুক্তমম্। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রন্মভূতমকল্মষম্ ॥ 
যুগরন্নেবং সম্মান যোগী বিগত-কলষঃ | 
লৃখেন ব্রহ্ষসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমস্স;তে ॥ 

সর্বভূতস্থমাস্মানং সর্ধভৃতানি চান্সনি। 
ঈক্ষতে যোগযুক্তানথ সর্ধত্র সমবর্ণনঃ ॥” 

(গীতা ১২৪--২৯।) 

ধকক্সযুক্ত সমস্ত কামন! ত্যাগ করিয়া 
আকাজ্কা ও অ.শীশুন্ত মন দ্বার এবং এঁ মনকে 
ইন্দডিয়'বিষন্ব-ব/াপার হইতে নিবৃত্ত কৰিয়া ধঁন 
যোৌগে অবস্থিত রহিবেন । মনকে প্রশান্ত 
করিয়া ধীরভাবে মনকে বাহিরের বিষন্ন হইতে 

প্রত্যাঙহ্গত করত; আম্সাতে হ্ির রাখি! 
এবং অন্তমখীন হইয়া সচেতন ভাবে 
নিত্যগোপ।লের ধ্যান. করিবেন । এরূপ যোগী 
পরমারাধ্য গ্রানিত্যন্থরপানন্দে চিরশাস্তি ল'ভ 
করেন। এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে মনের 
মলিনতা দুর হ্ইয়! শ্রীনিত্যগেপাঁলে মিশিয়! 
পরম স্ুখলাভ করেন । ভগবান গীতার 
অষ্টম অধ্যায়ে ১৪খ প্লোকে বলিতে ছেন,--“ধে 
অনগ্যচিত্ত হইয়া সর্বদা নিত্যবস্তর ধ্যান 
করে, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি অতি 
ন্বলভ।৮ যখন ভগবান নিজ মুখে অজ্ঞুনকে 
সেই নিত্যবস্ত ( নিত্যগোপাল ) সম্বন্ধে একপ 
সহজ উপায় বলিয়া দিয়াছেন তখন জীবের 
আর .ইহ! অপেক্ষা অতি সুলভ +ক হইতে 



শ্ীপ্ীনিত্যধর্ন্ম "বা সর্বরধর্মসমন্থয় | 

পারে? আসল কথা এই যে ধিনি মন ও 
সমস্ত ইন্দ্িয়কে সংষ$ করতঃ স্থির-ভাবে, না 
অতিণ্উচ্চ বা না অতি-নীচ আসনে ধ্যানাবিষ্ট 
হইয়! শস্তিময় ব্রদ্মরাঁজ্যের অভিমুখে লইয়া 
যাইবেন তিনি কামনাশূন্ত হ্ইয়া প্রশাস্ত 
ব্রহ্মপর্শন করেন । তিনি কামণা-রাজ্য ও 
ংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত ভ্ইয়। চির-শাস্তি 

প্রাপ্ত হুন। ইন্দ্রিয় হইতে কিরূপে ত্রাণ 
পায়! মন গুহারাজ্যে প্রবেশ করিবে) 
কিরপে ধশানাভ্যাসবলে যোগারূঢ হইবে 
এবং কিরপে অনুভব :করিবে তাহা 

ভগবান শ্রীগীতাতে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১*ম হইতে 
১৪শ শোকে যথেষ্টভ।বে বলিয়াছেন । আর 

ধ্যানে যে প্রাণায়াম হয় তাহ! গুরূপদেশগম্য ) 

তাহা! লিখিয়। বা ছ'পাইয়া বিবার বিষয় 
নহে। অতএব গুরুদেব যে পথ দেখাইয় 
য!হা বলিগ্না দিবেন তাহ! অত্যুত্কৃষ্ট ; সে বিষয় 
কাহারও ক্ছু, বলিবার থাকে না। ভগবান 
আম'দের ছন্য সন দিকে পথ করিয়! দিয়াছেন । 
হে ভ'ইসকল! চল অ'মর| তীাহ'র সেই 

নিদিষ্ট পথে তীহ.র সঙ্গ লই ( তাহার সহিত 
মিলিঃ। যাই); তাহাকে যিনি একমনে 
সমস্ত বাহ্বস্ত হইঠে প্রত্যাবৃন্ত হুইয়৷ 
প্রীনিত্যগোপালরূপে দর্শন করেন, তিনিই ধন্ত | 
অনেকেন্ন দেখ! যায় বে ত্রাটক-যোগ দ্বার 

১৮৩ 

সমাধি-প্রান্তি হয়। ত্রাটক ও ধ্যান যোগের 
ংশ বলিয়া কথিত হয়ু) যাহা ত্রাটক তাহাই 

একাগ্রতা । এই একাগ্রতার চরম অবস্থাতে 
সমাধি-প্রাপ্তি হয়। বিনা এক!গ্রতাতে ধ্যান 
হইতে পারে না; ধ্যানের প্রধন অংশ 
একাগ্রতী । যোগী যে সমাধি লাভ করেন 
তাহা ধ্যান যোগ দ্বারা স্থির করা যায়। 

খষিগণ বলিয়'ছেন যে, সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ধভাবে 
প্রবেশ করিতে হইলে সামগাঁন, প্রার্থনা ও 
অবিরাম বৈদিকমন্ব জপ কর। সেই ব্রক্ষভাব 
প্রাপ্ত হইতে হইলে সংসার-রাজা, প্রক্কৃতিরাজা 
ত্যাগ করিয়!' জীবত্ব ত্য।গ করিনে জীবত্ত্যাগ 
করিতে হইলে, সচ্চিদানন্দরূপ নিত্য অমূ হল:ভ 

করিতে হইলে, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ধ্যান সমাধি 
তাহ!র উপায়। জ্ঞান ও বৈরাগ্যে সংসার- 
আসক্তি ত্যাগ করায়, ধ্য'ন-খমাধি-দ্বার। 
জীব সংসার ও জীবত্ব ত্া'গ করিয়া 
নিত্যগোপালে মিশিয়! নৃত্য করিতে থাকে। 
তাহাই ব্রদ্ধলাভ; তখনই জীব মুক্তিলাভ 
করে। আসল কথা এই বিচারে যতই 
গোলযোগ বোধ হুউক না কেন, এক লক্ষ্য 
করিয়া ধ্যান করিলে সমস্ত মীমাংসা হইয়! 
সমাধি-প্রাপ্তি দ্বারা শ্রীনিত্য-সচ্চিদানন্দ প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। : 

[লালগোপাল ঘোষ । 

রাগিণী--ইমন-কল্যগ। 

নিকটেতে আছ তবু দেশে দেশে 

গীত । 

তাল--তেওয়া। 

অস্তরেছে আছ তবু দুরেদুর 
আমি ঘুরিয়! মরি হে। তোমারে খু্জিয়া ফিরি হে । 



১৮৪ সতীপ্রীনিত্যধর্্ ব। সর্ববধর্মসমন্থয | 

জীবন-প্রভতে মৃগ্ধ“আ(খিতে, | কোথা আছ তুমি” কোথা আছি খামি, 
_ জেগেছে তোমারই, কিরণ-রেখা হে। তবুও সদা টানাটনি হে। 

জীবন-পত্রে, তোমারই হস্তে | চিরতরে মেবে টেনে লও, সখ! ! 
পিখেছ ফি মধু ছন্দহে। তোমারই চরণ ছুয়ারে হে ॥ 

ছতরে ছত্রে উথলে অমিয় ্রীউপেন্্র নাথ না, 
আকুল করে স্দ। প্রাণ হে? এল, এম, এস্। 

অপ্পুব্ব্ধ জা্পন। 

গত বৃন্দাবন শ্রীধাম নবদ্বীপে আজ 
কার্তিকী রর্সি পূর্ণিমার নিশি | চন্দ্রদেব স্বীয় 
রূপের জ্যোতি পবিষ্কীরণ করিয়া জগবকে মুগ্ধ 
করিতেছেন 1 গুণ বৃন্দাবনের গুপ্ত রাসলীল। 
সাধারণের নয়নে গোঁপশ রাখিবার মানসে 
যোগমায় দেবী নানারপে নান! ভাবে বিষয়া- 
স্তরে জীবকুলকে বিমোহিত করিয়া হান্ত 

করিতেছেন। কলিহত সাধারণ জীব গুহ- 
রহ্ম্ত হদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হওত পার্থিব 
সৌন্দধ্ো বিমোহিত হইয়া ইতস্তত; পরিভ্রমণ 
করিতেছে । আমিও তাহাদের মধ্যে একজন। 
রানি অন্গমান ৯ট1) শ্রীবাস-আঙ্গিনার পথে 
৬রমসীতাপাড়া আসিতেছিলাম। বৌ- 
বাজারের শ্রীত্রীবিন্ধ্যবাসিনী প্রতিমা দর্শন 
করিতেছি, অকন্মাৎ কোথা হইতে মধুষ্ব সঙ্গীত- 
ধবনি কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়া! মন আকুল করিয়া 
তুলিল। প্রতিম-দর্শনে মন তুষ্ট ন1 হইয়া! 
সঙ্গীতের অনুসন্ধীনে বহির্গত হইল । রাস্তায় 
পদার্পণ করিয়াই বোধ হুইল, সম্মূথের একটু 
একতাল। বাড়ীর মধ্য হইতে এই মধুর সঙ্গীত- 
লহরী আসিতেছে । অনেকক্ষণ পথে ছীড়াইয়! 
গান শুনিতে শুনিতে প্রাণের ভিতর কেমন 

ঞকটা আবেশ আসিল; উহ! আম'কে অবশ 

করিয়া সেই বাঁড়ীৰ যে ঘরে গান হইতেছিল 
সেই ঘ্নের গ্রবেশদাবে -আঘাঁত করাইপ। 
ইহা? যে অপরিচিতের ঘর, অনাহ্তভাবে 

প্রবেশ কবা অন্তান্ন তখন আর সে জ্ঞান ছিল 
ন|। যাচ্ছ। হউক দয়রে আঘাত করিবা মাত্র, 
এক ব)ক্কি দ্র খুলিয়া দিলেন । গৃহাভ্যস্তরে 
প্রথেশ করিয়া যাহ! দর্ণন করিলাম, তাহ! 
অপূর্ব $ আমার জীবনে সেরপ দর্শন আর 
কখনও ঘটে নই। ঘরের মধ্যস্থলে এক 

গৌরবর্ণ জ্যোতিশ্ময় স্মপুক্রুম যে।গাসনে 
সমাধিস্থ ; তাহার অস্তর হইতে কোটা কোটা 
একতান ভ্রমর-গুপ্চনের সুমধুর স্বরলহ্রী 
বহির্গত হুইয়। ঘরটাকে মধু হইতেও মধুময় 
করিতেছে? কার্তিক মান; অক্স অঙ্স. শীতও 

পড়িয়াছে ; এই সময় তাহার সর্বাঙ্গ দিয়া 

অজন্র স্বেদ ও অবিরাম অশ্রু বহির্গত হইয়া, 
অন্দের বসন সিক্ত করিয়া, আসন ভিজাইয়। 
চারি ধারে জল গড়াইয়! যাইতেছে । দুইটা 
যুন| পুরষ ছুই খানি বড় বড় পাখা ( তালবৃস্ত ) 
লইয়া অনবরত ব/ঘ্ধন করিতে.ছন। 
প্রী্ীচৈতন্ত-চরিতামূত পড়িয়া জানিয়াছিলাম, 
শরীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অশ্র এরূপ প্রবণ বেগে 

বিগত হইত যে তীহ্থার চতুর্দিকের লোক 



ীপরীনিতযধশ্ বা সর্বধর্মসম্ধযর। ১৮৫ 
সেই অশ্রতে সিক্ত হইয়া যাইতেন; অ'জ | কথায় বলিলেন,-গাও” । ধাহাঞ্জের নিকট: 

তাহ। প্রতাক্ষ কঠিলাম। চক্ষু দরিয়া যে এত | আমি বসিয়াছিলাঞ্ন, তাহারা আমাকে গান 
জল পড়িতে পারে পুর্বে তাহ! বিশ্বাঘই করি- | করিবার জন্য অন্পুরোধ করিলেন; আঁমিও 
তাম না) কবি-কল্পন। বলিয়াই উড়াইয়া | আমার প্রাণ্রে জীবেগে গাইলা ম,-- 
দিতাষ।. আজ এই সকল প্রতাক্ষ করিয়া বাঞ্চা নিয়ত, স্ু্ষন সঙ্গে, 
আমার শরীর কেমন এক অবশভাবাপন্ন হইতে ভাঁসিব লুরস রস-তরঙ্গে, 
লাগিল; খামার অনস্থ। দর্শন করিয়া একটা রুপা! করি প্রভু হের অপালে, 
ভদ্রলোক (সম্ভবতঃ তাহার নাম বিধুভূষণ নমঃ নমঃ নমঃ শ্ীহুবনেশ্বর ।” ইত্যাদি । 

গঙ্গোপাধ্যায়) 'ঘামার হাত ধরিয়া! তীহাদের । গাঁনটী গাহিতে গাহিতে প্রাণের ফৈমন একটা 
আসনের একপ্রান্তে আমাকে একটু স্থান | ভাব আসিল; গানের সঙ্গে সঙ্গে-চক্ষে কুক 
দিলেন; আণ্মও মন্রমুদ্ধের ম্যায় বসিয়া বসিয়া ফৌোট। জল আসিয়৷ গণুস্কন প্রাবিত«করিল। 
অনিমেষ-নয়নে সেই আনন্দময় মহাপুরুষেই | সে রাত্রিতে তাহার সহ্জস্ভান-দর্ণন আর 
দেহ ও বদন-কাস্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগি- | আমার অদুষ্টে ঘটল না $ষঙ্খান ব'ভী ফিরিল'ম, 
লাম। অনেক্ষণ পরে আমার যেন চেততন্ত | তখন রাত্রি ৩1: পর দ্রিবল মনে করিলাম, 
আমিল। তগন দেখিলাম যে, ছুইটী যুব! | আবার যাইব । তীহাকে দেখিবার জন্ 
পুরুষ অবিরাম ব্জন করিতেছেন? তাহার! | উত্তরোন্ভর প্রাণের আকাজ্কাও হইতে লাগিল, 
আমারই আত্মীয় ;. একটা আমার কনিষ্ঠ | কিন্ত সাংসারিক ও সামাজিক তাড়না 
সহোদর, নাম শ্রীনাথ গোস্বামী) অপরনী | বাঁধ! হইয়া আমাকে বড় ছুংখে কালাতিপাত 
আমার পিতৃর্য-পুত্র, নাঁম যক্জেশ্বর গোস্বাসী। [ করিতে হইল । 
উহাদের দেখিয়াই এই মহাঁপুরুষের পরিচয় একদিন গোপনে শ্রীনাথকে ড কিয়া বলি- 
আমার হৃদয়পটে সম্পূর্ণ সমুদিত হইল ; তখনই । লাম, তুমি 'অবধূত মহাশয়ের নিকট আমার 
বুঝিলাম, ইনিই সেই সাধু জ্ঞানানন্দ অবধৃত। | হইয়। ক্ষম| প্রার্থন। করিবে, আও বঙ্গিবে আমি 

এই মহাঁপুরুষের উপর পুর্ব হইতেই আমার | কি তীহার কৃপায় বঞ্চিত “হিব? আমি 
অনাদ্বব-ভাব ছিল; কারণ আমার ছে'ট ভাই |'সংসারী। মার দ্বই এক্টী পুত্র, কন্ত। 
শ্রীনাথ সংসার-কাঁেয অনহেলী। করিয়৷ সর্বদাই | হইয়াছে; তীহার নিকট যাইতে ইচ্ছা করিলে 
তীহাণ নিকট বসবাস করিতেন। কাজেই | সমাজ আমকে প্রতিরোধ করে; তুমি আমর 
সংসার সম্বন্ধে তাঁহা হইতে আমার স্বার্থের | হইয়! তাহার নিকট কৃপা ভিক্ষা করিও । 
হাঁনি হইতেছে মনে করিম্ীই তীহার উপর কয়েক দিন পরে আমার চাকরিস্থান 
আমিবিরক্ত ছিলাম । এক্ষণে তাহার এই | সীতারামপুর চলিয়। গোলাম; এ যাত্রার 
অবস্থা দর্শনে আমার পূর্বভাব বিদুরিত হুইল | আমার দগ্ধ-অপৃষ্টে পুনরায় তাহার শ্রীচরণ-দর্শন 
এবং মমে মনে নিজেকে বহু ধিক্কার দিতে | ঘটিল না। একবৎসর পরে (তখন আম্পুলিয়। 
লাগিলাম। যাহ! হউক, কিছুক্ষণ পরে সেই | পাড়ায় আশ্রম হইয়াছে) আমি. বাড়ী 
অবধূত. মার জের অল্প অল্প সমাধি-ভঙ্গ হইতে | আসিলাম এবং সেই 'দিন সন্ধ্যায় "আশ্রমে 
লাগিল। একবার আধ আধ ভঙ্গ! ভাঙ্গা | পৌছিলাম। আমার বাল্যবন্ধু দুই একটীকে 



১৮৬ 

২ দোয়া আমার বড়ই "আরসন্দ হইল। শ্রীযুক্ত 
অবধৃত মহারাঁজকেও র্শন করিয়! কৃতার্থ 

হইলাম । তীহার সরলতা কুশল জিজ্ঞাসা ও 
ঈন্রমধুর কথোপকথনে যারপরনাই আনন্দান্নভব' 
এঙ্করিলাম |. সে রাত্রেও ক্ষীর্তভনার্দিতে গাত্রি 

প্রায় ১৯টাঁর সময় ধাড়ী সৌছিনাম। বাড়ীর 
সকলেই শুনিলেন, আমি খপাধুর* আশ্রমে 
গিয়াছিলাম । অনেকেই বিরীক্ত হইলেন বটে 
তবে হঠীংকেই কিছু বলিতে সাহস করিলেন 

হু পরদিবস প্রাতে পুনরায় আশমে 
আসিঙ্গব্ম । | 

আমি যন আঁশমে পৌছিলাম তখন 
বেল। ঞআবাঁজ +৮টা' হইবে । কীর্তন-ঘরে 
প্রবেশ করিয়! দেখি আমার গ্রতিবাসী বাল্য- 

সহচর শ্রীযুক্ত অশিনীকুমার বন ভাঁব-সাগরে 
নিমগ্ন হইয়! জড়বৎ বসিয়। আছেন; ছুই ঠিনি 
বাঁর ডাঁকিলীম কিন্ত কোন সাড়। পাইলাম ন|। 
আমি তীহারই কাছে বসিলীম। কিছুক্ষণ 
পরে দেখি, অশিনীবাবু বড় বড় ঢ'টী চক্ষু 

বিক্ফারিত করিয়! ভূতাবিষ্টের স্তর বাহিরের 
দিকে ছুটিয়। যাইবার উদ্ভোগ করিতেছেন, 
আর ধর্শ্দ।স রায়, ডাক্তার বাবু, কালিদাস 

'বুন্যোপাধ্যায় স্তাহাকে জোর করিয়! ধরিয়], 
বাধ দিতেছেন্গ ব্যাপার খান। কি জিজ্ঞাল। 
করায় জনিলাম,ঘ্অশ্বিনীবাবু তাঁহার গুরুদেব 
অব্ধৃত মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ-মানসে 
রীপ্রীগুরুদেবের নিকট সংবাদ পাঁঠাইয়াছেন, 
আশাও পাইয়াছেন অল্প পরে সাক্ষাৎ হইবে । 
'অবধূত মহারাজ কীর্ভনবাড়ীর সগ্সিকটে আর 
একটা একতাল৷ পৃথক বাড়ীতে থাকিতেন। 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে পূর্বে 
তাহার. নিকট সংবাদ পাঠাইতে হইত; কখন 
তিনি নিজেই কীর্তন-বাড়ীতে আসিতেন; কখন 
বাঁ ডাকাইয়। লইম্। যাইতেন | অশ্বিনীবাবুকে 

্রীঞ্জীনিত্যধন্ম ব! সর্ববধর্মমসমন্থয 

গুরুপেব কষ্। করিয়! দর্ণন দিবার .আশ। 
দিয়াছেন, এই আনন্দে বিভোর হইয়া 
বাহজ্ঞানহীন উন্মাদের স্তায় যেন আর বিলম্ব 
সহা হইতেছে না । এই ভাবে আকুল প্রাণে 
ধাবিত হইবার চেষ্টা করিিতেছে। ধাহার। 
ধরি আছেন তাহাদের উদ্দেশ্ত, এখন ছাড়িঘা 
দিলে চলিতে পারিবেন ন!১ হয়ত পড়িয়। গিয়। 

কোন স্থানে আঘ।ত পাইতে পাঁরেন ; তাই 
তাহাঁথা, ষহিতে দিতে হছেন পা । যাহ! হউক 

অল্পক্ষণ পরেই অখিনীবাঁবুর যাইবার জন আদেশ 
আসিল; ডাক্তার বাবু তাহার হাত ধরিয়া 
লইয়! গেলেন। আমি ডাক্তার বাবুকে বলিয়। 
দিলাম, আমার কথাটিও ঠাকুরকে বজিও। 
আমি ত্রাহ'র দর্শন-আশায় বসিয়া আছি। 
অনুমান অর্ধঘণ্ট| পরে অ মার ডাক পড়িল; 
আমি খন ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিলাম, 
ভখন অপর আর ক্চেহ নাই। ঠাকুর সহাস্ত- 
বদনে মধুর-সণ্তাষ'ণ কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া 
আনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন । 

আমার যতদুর শরণ হয়, প্রণামানস্তর আপন 

সপাইয়! নিরাঁসনে তাহার সপ্পুখে উপবেশন 
করিলাম । বৈষয়িক কয়েনটটী কথার পর আমি 
করযোড়ে তহাঁর রুপা প্রার্থনা করিলাম | এবং 
নিজের ঢ্ররবস্থর কথা স্মরণ কবিয়। কাঁদিতে 
লাগিলাম। ঠাকুর আমার মানসিক অবস্থা 
অবগত হইয়া অথবা জানি ন| কি কারণে 
সমাধিস্থ হই! পড়িলেন এবং তাহার সেই ভক্ত- 
চিত্ত হারী মোহন নয়ন ছু”টা হইতে অবিরল 
অশ্রধানাপ় গগুস্থল পরে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে 
লাগিল। তীহাঁর (সই অশ্রুপতন দর্শন. 
আমার সামান্ত অশ্রু লজ্জায় অস্তহ্থিত হইল। 
আমি একদৃষ্টে তাঁহার মুখ চাহিয়া বসিয়। 
বৃহিলাম। অনেক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইলে, 
মধুর “নারায়ণ ! নারায়ণ ! 1” শন্দ উচ্চারণ 



গ্রীঞীনিত্যধন্্ন বা সর্ববধর্শনসমন্থয় । 

করিতে লাগিলেন। আমি গরুড়পক্ষীর 2য় 
যুক্তকরে তীহাঁর সন্মুখেই বদিয়৷ রহিলাম। 
কিছুক্ষণ পরে পুনরায় আমার প্রার্থ-1 জানাইয়া 
বলিলাম,_“আমি মহাপাঁতকী, আমাকে কি 'যোগের প্রক্রিয়া উপদেশ করিয়া যান। এই 

কূপ! করিবেন ন। ?” 
ঠ!কুর মধুর শ্নেহস্বরে বলিলেন,--“তোমার 

সম্বন্ধে আমার বিশেষ ম্মন্বণ রইল ।” 
আমি আপ্নে প্রণত হইয়। বিদায় প্রার্থনা 

করিতেছি এমন সযয় কয়েক ঠোঙ্গ! খানার 
আসিধ! পৌছিল; তন্মধ্যে অমৃতিই বেশী। 
শুনিলাম ঠাঁকুর অমৃতিই কিছু বেশী ভাল, 
বাসেন। যাহ। হষ্ক ঠাকুরের জেবাস্তে 

কিছু প্রসাদ পাইয়া আ'নন্দ-মনে বাড়ী 
ফিরিলাম । 

এখন হইতে প্রায়ই আঁশমে বাতায়।ত 

করিতে লাঁগিলাম। তবে খুব গোঁপনেই এ 

কার্ধ্য হইতে লাগিল। দিবসে ঝড় একটা 
যাতায়াত করি না, সন্ধ্যার পরই যাই। আসি 
গেপন করলে কি হইবে? ক্রমে ক্রমে 
অনেকেই শুনিলেন এবং নান! প্রকার জগ্নন। 
কল্পন। চলিতে লাগিল | বিরুদ্ধবাদীর। আম র 

নিকট আসিয়া ঠাকুরের কিছু কিছু কুৎসাচ্ছলে 
আমার যন পরীক্ষা করে; লোকের নানা, 
প্রকার উৎপীড়নে প্রাণে বড় বেদন। পাইন্ে 
লীগিলীম। কিন্ত যে যাহাই কেন বলুক ন1, 
আমার প্রাণের দৃঢ়ত| কিছুতেই নঃ হইল না। 

একদিন শ্রীনাথ অ।সিয়। বলিল,--“বড় দাদ ! 
ঠাকুর আপনাকে ডেদকছেন, কীল সকালে 
তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।” হঠাৎ 

ঠাকুর আমাকে কেন ডাকিলেন, কিছুই বুঝিতে 
পারিলাষ না । যাহ! হক, পর দিবস প্রাতে 
্ীন্ণ দর্শন করিলাম ! সাধন-ভজন আস্বন্ধে 
অনেক কথাই হুইউ। আমি "দ্বাদশ বংস্কুর 

* বয়সে স্নেহ্ময়ী মাতৃদেবীর নিকট দীক্ষাগ্রহ্ণ 

১৮৭ 

করিয়াছি। শ্রীমৎ জঙ্চিদীননদ স্বামী ( মধুকুডন: 
ভট্টাচার্য্য মহাশয় ) আঁমার ১৬ "বৎসর বয়সে 
কৃপা করিয়৷ আমাকে ব্রহ্মভন্ব ও. কিছু কিছু 

কার্ধযের আনুসঙ্গিক কিছু কিছু হটযে!গের ক্রিষ্কা 

সিদ্ধমহাপুরুষ * শিব-চভঞ্ঞ নাঁবা, যিনি 
বরাকরের সগ্রিকটে ক্ষল্যাণেশ্বরী পাহাড়ে বাস 
করিতেন, তাহার কৃপায় ও উপদেঞা হঠ- 
যেগ্ের ক্রিয়। ত্যাগ করিরাছি জ্ঞাপন 
| করিলাম । জানি না, ঠাকুর ক্ষি অড়িপ্রায়ে 
| অ'মাঁকে আদেশ করিলেন,-গ্গান্গানি করিয়। 

ই ফিরিবার সময় আমার সঙ্গে সীক্ষ1ৎ করিয়! 
| যাইবে ।” 

1 আমি বাহিরে আসিলে সকলে জিজ্ঞস) 
| করিল,__-“ঠাঁকুর কি বলিলেন ?” 
|. আমি বণিলাম”_“দানের ফেণতা দেখ! 

করিয়! যাইবার আদেশ করিলেন ।” 
সকলে বলিল,--“তোমার মন্ত্র হইবে।” 

.. আঁমিত অবাকূ । আমার ত অনেক দিন 
| “মন্ত্র হুইয়ীছে, তরে আমার মন্ত্র হইবে সে 
কিরূপ? যাহ! হউক্, স্নানাস্তে ঠাকুরের 
শ্রীচরণে উপস্থিত হইলাম। ঞকৃটু মৃহ্ হান 
করিয়া বলিলেন,__“তোমার এই দেবতা এই 

| 
1 
ৰ ূ 

ৰ 
ৃ 

মন্ত্র) নয় কি?” আমি মনে ভাবিলাম্মি, হয়ত? 
শ্রীনাথ মন্ত্র ও দেবত। প্রকাশ করিয়াছে এবং 
ষে বংশে নিত্য-সিদ্ধ মন্ত্র গ্রহণ বিধি, তাহাদের 
সকলেরই প্রায় এক মন্ত্র হয়; সেই হেতু মন্ত্র ও 
দেবতা বলিতে পারিলেন। আমি কিছু বলিলাম 
ন।, তবে চুপ করিয়া থাকিয়। “মৌনং সম্মতি- 
লক্ষণং” জানাইলাম। ঠাকুর আমার মন্ত্র 
পরিবর্তন করিলেন না; কেবল আর. একটা. 
মন্ত্র সংযেজন| কারয়! মন্ত্রাভিষেক কম্সিলেম। 
এবং উহ।৷ আমাকে দন করিয়া অভিষিক্ত 

অর্থাৎ নেতি“ধাঁতি ইত্যাঙ্কিও করিতাম | পরে 

কি জা 



১৮৮ 

কিলেন। ারধান্ডে যখর্ন শ্রীশ্রীগুরুদেবের 
শ্রীপাদ্পন্সে মস্তক লুটাইর়া প্রণণমি করিতেছি, 
শ্রীদেব তখন ম্নেহপরবশ হইয়ী জামার ব্রহ্থরন্কে 

-হা্টার্পণ করিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। 
পর্থামি নওমুখ হইয়া তাহীর শ্রীপাদপন্পে মন্তক 

রাখিয়। পড়িয়া রহিলাষ 1 আঁমার বাধ হটতে 
লাগিগ যেন মস্তক "দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি 
দেহের মধ্যে দিয়া বৈদ্যতিষ্ঠ*্জক্তি দেহের 
মধ্যে প্রধবশী +করিতেছে। শরীর ক্রম 

শিথিল হঈতে জগিল । পরে কি হইল বলিতে 
পারি নু" বোধগ্ছয় সামার সংজ্ঞা! ছিল না; 
যখন চৈতত্ত গ্ইল, তখন বুঝিলাম আমি খুব 

_কাদিয়াছি কিন্ত ফেন-কাঁন্দিয়াছি তাহা স্মরণ 
নাই। সামান্য কিছু প্রসাদ পাইয়া বাড়ী 
রওয়ানা হইলাম । এখন হইতে আমর নব- 

জীবন আ'রন্ত হইল। সংসার ভাল লাগে না 
লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে আদৌ 
প্রবৃত্তি হয় ন যাহা না] করিলে নয় তাহাই 
কেবগ্গ অতি বির্ন সহিত কন্বি। লোকে 

পাছে কিছু বলে এই' ভয়ে অধিকাংশ সময় 
মাঠে বা বাঁধের ধারে, আমাদের বাশ-বাগানের 
কাছে, বসিয়া থাঁকিতাম এবং সন্ধ্যার পর 

আখদে-বাইতাম, 
একদিন সম্ধর্যার পর কীর্ভন-ঘরের পাড়ায় 

(খড়ের ছীদ দেওয়া বকে) বসিয়া দেবেন্ বাবু . 
ভাক্ত!র, ধর্শদাস রা, কালিদ।স বন্দ্যোপাধ্যায়, 

আমি এবং আরও কয়েকজন কীত্রন করিঠেছি, 
এমন সময় হঠাৎ ঠাকুর ভাবাবেশে আসিয়া 
উপস্থিত। “তাঁহাকে পাইয়া সকলেই প্রাণের 
আনন্দে মাঁতোয়া | হুইয়া কীর্ভন করিতে 

 ল।গিল। ঠাকুর ভাবাবেশে সেই সংকীর্তন- 
স্থানে নৃত্য করিতে লাগিলেন; দেবেন 
বাবুপ্ধর্মদীস প্রভৃতি কয়েকজন হাঁতধর্াধরি 
-করিয়! তাঁহাকে ধেরিয়া রাখিলেন? সংকীর্তন- 

কাধে 

শীপ্রীনিত্যধর্্ ব! সর্ববধর্সমন্থয় 

স্থানে নৃত্য করিতে করিতে যদি পড়িয়া যান 
এই ভয়ে। ঘ:রর মধে] অনেকক্ষণ একখান! 
চৌকিতে আসন করিয়! ঠাকুরকে সেইখানে 
লইয়। বলান £ইল। গৃহের মধ্যে অনেকক্ষণ 
পর্ধ/স্ত কীর্তন হইল। ঠাকুর সমাধিস্থই 
আছেন; কখন অল্প অল্প সমাধি ভাঙ্গিতেছে 
আব'র পরক্ষত্ইে ঘোর তন্ময়তা আসিতেছে। 
যখন অল্প অল্প সমাধি ভাঙ্গিতে থাকে, তখন 

অ'ধ আধ জড়ত।ময় কথায় কি বলে। বুঝ! 
ধান! এখন জনে জনে গান হইতেছে; 
কেহ কা'লী, কেহ দুর্গ, কেহু রাম, কেহ শিব, 
কেহ কৃষ্ণ, ধ্বীহার যেমন প্রাণে আলিতেছে 

ভগবদ্বিবয়ক গান করিতেছেন । হঠাৎ চক্ষু 

বিক্ষারিত করিয়! বামহস্ত উদ্ধে উত্তে লন. 

করিগেন ও বাণদিকের উভাগে দৃষ্টি স্থির 
করিগ্া চীংকার পূর্বক কি বলিলেন।_- 
ভক্তগণ অবাক্ হ্ইয়। একে অশের মুখাবশ্পোকন 
করিতে লাগিলেন। ঠাকুর যেন অন্ধ 

নেশার ভাঁষ'য় বলিলেন--“মদ দাঁ3” এই 
কথা উচ্চারণ কর্রবামাত্র মুখের দুই 
পার্থ দিয়া অনিরল কেন শির্গত হইতে 
লাগিল; অঙ্গ সঙ্গে সমন্ত ঘর মদ্রে 

ভরিয়। গেল। কেহ কেহ ফেন 

আস্বাদন করিয়া দেখিয়াছিলেন। ঠিক 
মদের অনুরূপ । কেহ একটু বেশী অর্থাৎ 
অঞ্জলী পাতিয়। লইয়। আস্বাদন করিয়। 
তিনিও নেশায় বিঠোর হইরাছিলেন।* 
এরূপ অদ্ভুত ব্যাপার আম জীবনে আর 
কখনও দর্শন করি নাই । রাত্রি প্রায় ৪টা 
পর্য্যন্ত সেদিন সংশীর্ভন হইয়াছিল । কীর্তনান্তে 

& কেশবানণ্দ অবধূত ইহ! পরীক্ষা, করিয় প্রান ১২ 
ঘণ্ট। নেশায় বিভোর ছিলেন। 



ীপ্রীনিত্যধখ ব! সর্ববধর্সমন্থয় | ১৮৯ 

অনেকেই আঁশাতিরিক্ত ফললাভ করিয়াছি'লন। প্রদথ জ'নানন্দের জয়! ! জঙ্ব' পতিতপানন 
সেদিনের কুপা-প্রকাশ দেখিয়। আশ্রীমন্মহাঁ নিত্যভকের জয় 1! . *** 
প্রভুর মহ।প্রকীশের রাত্রি ম্মরণ হইল। জয় ' শিতুদাস্মজদাস 
প্ীপ্ীপরম-দয়াল নিত্যগোপালের জয়! জু : অনদাপন্দ | 

শ্নাথকী 1* 

“সাধু” শকের স্ত্রীলিঙ্গে “সাধবী” শব কথা মনে থাক্ষিলে আমর! বুঝিতে পাঁরি 
নিষ্পন্ন হয়। সাধু শব্দের অভিধান-গত যে আধ্য নংশের বণিককুল ও ..কুসী্ব- 
মৌলিক অর্থ “সত্য” ও “সজ্জন' (১)। ক্রমে ব্যবসার়িগণ প্রাচীনকালে গ্রভৃত ধর্মনিষ্ঠ সত্য- 
ক্রমে এই শব্দটার যে সকল অর্থ হইয়াছে বাদী ও ন্ায়পরায়ণ ছিলেন। বর্থ তংকালে 
তাহাদ্দের মধ্যে একটা অর্থ “বণিক আর একটি ভারতবাঁসীর জীশন-সর্বন্ব ছিল ন।। উক্ত 
'কুসীদজীবী' | বর্তমানকালে সাধারণ বণিক- ব্যনপায়িগণ সর্বথা শাস্ত্রীয় ব্যস্থাুযায়ী 
বৃত্তি ও কুসীদ-ব্যবসায়ের অবস্থা দর্শনে কেহ ' বাবসায় পরিচালন। 'করিতেনস্ণ।জ্বিধি বিন্দু- 
হয়ত মনে করিতে পারেন যে এই ঢুইটা বৃন্তিৰ ! মাত্রও উল্লজ্ঘন করিতেন ন। | উক্ত বাবসায় 
লেক কিরূপে সাধু-সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন ? | দ্বিজসংজ্ঞক বেদক্ঞ নৈশ্যদ্দিগেরই বৃত্তি ছিল; 
কিন্তু ঘি আমর] স্মরণ রাখি যে মাঁধ্য-সম্থান- | তমোগুণশালী অনুত-প্রি কৌন হীনঞ্জাতি 
গণ কল-শআ্রোতে ক্রমে ক্রমে যেস্কপ লঙ্জ.কর, উক্ত ব্যবসায়ে অধিকার প1ইতেন না; অর্থাভাব- 
ঘ্বধিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, ভাঁষান্তষ্টির গ্রস্ত জনগণের নিকট শস্নিদ্িষ্ট'রীতি অনু- 
প্রীরস্তে তাহাদের সে দছুর্দশ। ছিল না) অতি] সারে কুসীদগ্রহণ পূর্বক অভাবের সময় খণদ্বান 
প্রাচীনকাল তে| দুরের কথ! কেবল সহত্রবর্ষ করিয়| তাহাদের ও সম|জের প্রভূত হিত সাধন 
পুর্ধ্বে বৈ.দশিকগণের স্বংস্ত-লিখিত ভরতব'সীর করিতেন) নুর! আ্যসমাজ তাহাদিগকে 

চরিত্রনণনা পাঠ কঠিলে অশ্রুসম্বরণ করা যাঁয় না| *“স1ধু” ও “মহাজন” সংজ্ায় অভিথ্তি 
খনকারও ভ'রতবাসী মিথ চৌত্র্য নরহা| করিতেম। “এখন জে রাম নাই, সে 
কাহাঁকে বলে জানিত না; দ্ব/রে দ্বারে প্রহরী- অযোধ্যাও নাই”; আছেন কেবল বাঞ্্বাদিনী 
নিবাসের আবশ্যকতা ছিল না; জিল'য় জিলা ব্রঙ্গস্থর্ূপিণী “ভাষা ; আর মা আমাদের 
বহুসংখ্যক ধর্মীধিকরণের প্রয়োজন হইত না; আছেন বলিয়াই আমরা মাত!র কাছে 
পতি রতিই তারতললনার প্রকৃতি-সিদ্ধ' গুণ বসিয়! পুতসলিল! হিমাদ্রিনন্দিনীর তীরস্থিত 
ছিল (২)। আধ্য-সস্তানগণের এই দে-চরিত্রের পূর্ব্বপুরুষগণের পুণ্য-কাহিনী শ্রবর্ণ করিয়। . 

তি তর অশ্রবিসর্জন করিবার অবসর পাই । 

দা লা লা ত্য হি 
(১) সভা-সঙ্জন-সাধবঃ' | ইত্যমর |. সদগ,ণশালী সঙ্জন-মহাঁজন, তদ্রপ এ সকল 
(২) গ্রীক-রাজছুত মেগাস্রিনিস্ কর্তৃক ভারতবর্ধনা! গুণ কোন রমণী-রত্বে দৃষ্ট:ংহইলে তিনি *রমশী-. 

দেখুন। . . সাধু, বা “সাধবী” সংজ্ঞার যোগ্য হইলেও এই 



[র একটু বিশ্ষে অর্থ আছে; 
যথা 'স্তী”, গঞ্জিপ্রতা' (৩) শ্রীঃগবানের 
এই বিশ্ব-সথ্ির কো বস্ত বা ব্যবস্থাই অনর্থচ 
নহে। সবগুলপিই আমাদের ক্রযোন্নতির সহায়। 
এই ধরাতলে মন্ুষ/কুল যে মাতী, পিতা. ভ্রাতা, 

'গুগিনী, সী, স্বামী; পুত্র, কণ্ঠা'ইত্যাদিতে প'র- 
বেষ্টিত হইস্ক্র বদবাস করিতেছে ইহ। কি 
উদ্দেস্ট-বিহীন ব্যবস্থা? কখনই নকে। এই 
জগৎ আমাদের জগজ্জননী আনন্দময়ী “মহা- 
কালীর পাঠশালা * এ পাঠ-শালার সব ব্যবস্থ। 
গুলিই আমাদের শিক্ষার বিধ।ন-কল্পে ব্যবন্থিত | 
স্ৃতরাঁধং,কোনটিই_অবহেলার ব্ষিয়্ নহে। পরম 
জনক ভ্ুগ্দীশবর তাহার জীব-সন্তানগুলির জন্য 

এ জগতে -ধত ব্যবস্থা করিয়াছেন, তঃহারই 
রে জীলহৃদয়ে সেই তবের যতটুকু প্রতিভাত 
হওয়া সম্ভব তাহ।তে বোধ বয় 'সেই ভাবনিধি 
তাহার জীব-সন্তানদিগকে ভাবে ভাবে ধঃ 
দিবার জন্য. ত'হাদের ক্ষুদ হদয়গুলকে ভাবের 
ভাবুক করিয়! এই মহাকাঁলীর পাঠশালায় 
পাঠ।ইয়ছেন। জীবকুল পিতা, মাতা, সৎ), 

ক্রু পতি, পত্রী প্র ভূতি সম্বন্ধ রূপ ভীবস্ুত্র 

ধরিয়! শান্ত্নির্দিষ্ট সাধন অবলম্বন পূর্বক সিদ্ধি 
লাভ করিলে তুবে সেই পরমজনক, পরমা- 

'ক্ন্নীর, খাসকুঢুলজে'ভর্তি হইয়। নিজ নিজ 
এভাবে নিত্য স্কেবা-সাধনীয় নিযুক্ত হুইয়। ভাব- 
সাধশাকুচরম সাফল্য লাভ করিতে পারেন। 
এই ভাব্নসমূহের একটির নাম “মধুর-ভাব” ) 

. আি/কমশী-দেহধ!রী কৌন জীব সেই ভাব- 
নিধিকে গুরতিতাবে লাভ ও সন্তে/গ করিতে 

. বাঞুনা করিলে এই মহ'কালীর পাঠশালায়” 
তাহার পত্তিই তাহার সাধদ!র অবলগ্বন। এই 
পৃতি সাধস'য় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তবে 

| সেই পরমপতি নন্দকিশে।রের নিত] | 

(৩) “সতী সীধ্বী পতিব্র্া' | ইতামর। 

শীক্ীনিত্যধর্্ ব! সর্ববধর্মসমন্থয় |: 

ধামে নিত্য-মধুর-প্রেমের নিতা-নব-আন্বাদনে 
পরম-প্রীতিলাভে সমর্থ। হয়েন। এই সাধনাস 
শ্রীভগবান বা তৎসদৃশ তদীয় সাধু মহাজনের 
শ্রীদুখনহ্ত শ।ম্ববিধিই একমাত্র পথ। সেই 
পথের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিলে গন্তব্যস্থানে 
উপস্থিত হইন।র পক্ষে বিদ্ল উপস্থিত হয় । এই 
সাধনায় কৃত সংস্কল্লী সাধিকার নামই “স|ধবী? 

জীব-দদয়ের উচ্ছঙ্ঘলতার দমন করিয়া 
উহাকে অধীনতা শিক্ষা দিব, রর জন্যই শাস্ত্রীয় 
বিধির স্বষ্ট্রি। শাস্ত্রীয় বিধিগুলি শ্রীভগবান 
নহে-_শ্রীভগবান-লাচ্ের সহায় মত্র; কিন্ত 
তাহ] হইলেও উহা! উপেক্ষার বিষয় নহে। 

উপেক্ষায় দীবমাহে মোহ্-সম্তৃত অহঙ্কারের 
বৃদ্ধি হইয়া জীব উদ্দেশ্ট-লাভে বঞ্চিত হয়। 
্রীশ্ীর মরুষ্ণ পরমহ'সদেব বলিতেন “ধানের 
খোসায় গাছ হ্্ব না সত্য বটে, কিন্তু পুতিব! র 

সময় খে!স।টি সমেত না পুতিলে গাছ হয় ন11” 
অমাদের ঠা৫ুর শ্রীমুখে শাঙ্গ-বাকা উল্লেখ 
করিয়৷ বলিতেন “জ্ঞানেন জ্ঞেরেম লে।ক্য পণ্চাৎ 
জ্ঞানম্ (অপি) পরিত্যজে২।” 'জ্ঞানযে।গে 

হেরি তারে ছাড় ভাই জ্ঞান ।” অতএব সাঁধন।- 
মার্গে শান্ীয় বিধিই সর্বথা সম।ক পাঁলনীয়। 
€ই শরীয় বিধি অন্ুল!রে পতিই রমণীর 
একমাত্র দেবত।। একমাত্র পতিসেব। ছাই 
ললনাকুল ধশ্ঈ-জগতে বাঞ্িত ফললাভ করিতৈ 
গারেন। পতি-সেবাই তাহার একমাত্র 
ব্রত একমাত্র তপন্তা--একমান্র সাধন । 

কষ্দশান্্ব অপৌরুষেরর ও পরমউদ্বার। 
করুণ-হৃদয় জনকের গ্ভায় জীব-সস্তানকে স্বীয় 

স্বীয় .কর্তব/পাল্নের বিধ প্রদর্শন পুর্ব্বক 
উহার্দিগকে ধীরে ধীরে নিত্যানন্দধামে 
আনিবার চেষ্টাই ধন্মশান্ত্রনিচয়ের . একমাত্র 
উদ্দেশ্য | ধর্ধরবিশ্বাসী সাধক বেশ জানেন 
অধীনতা-শিক্ষাই সাধর্শার এক প্রধান উদ্দেশ. 



স্ীপ্রীনিত্যধন্ম বা সর্বধল্মসমন্থয়। ৯৯১ 

জৈব-অহংকার-মাশের একমাত্র উপায়। এই 
জৈব অহঙ্কারই জীবের ভগবৎ-বিশ্বৃতির এক 

মাএ হেতু। সেই অহঙ্কার রূপ মন্ত হস্তীর 
মন্তকে অন্ুশের আঘাত করি! উহাকে সেব!- 
কার্যে নিযুক্ত করিতে পারলেই জীব আবার 
সেই নিত্যধাঁমের হারাঁণ পথটা প্রাপ্ত হয়। 
জীবকে এই সেবানন্দ শিক্ষা দিবার জন্যই 
দীনাবতার থুষ্টদেব স্বহস্তে শিষ্যবর্গের পদবৌত 
করিয়। দিয়াছিলেন। পূর্ণবরহ্ম প্রীরুষ্ণ যৃিষ্টিরের 
রাজনুয় যজ্ছে স্বহস্তে ব্রাঙ্গণ-সাধারণের 
পাঁদধৌতের ভার গ্রহণ করিয়া ছিলেন; পরম 

দয়াল শ্রীনিত্যানন্দ দস্তে তগ ধারণ করিম! 
ভূমিতে পড়িয়া শ্রীহ্রিণাম গাহণের জন্য 
জীবগণকে অন্গনয় বিনয় করিয়াছিলেন; 
তাই বুঝি ভক্তচুড়ামণি মহাত্ম! তুলশীদাস 
উচ্চকণে বলিয়াছেন ₹-- 

অবীন হইয়ে সাঁচ কয়ে ছোঁড় দ্িজিয়ে 
পরধণ কি আশ.। 

ইস্মে যব হরি নেই মিলে তো জামিন্ 
তুলসী দাস। 

যে স্ুলে প্রীতির অভ।ব সেই স্থলেই 
অধীনতায় কইবেধ, সেবায় দুঃখবোধ ; অন্যথা 
প্রীতি স্থলে, ্গেহ, বাৎসল্য প্রভৃতি প্রেমের, 
পরিণতি-বিশেষ ভাবাস্তর-নমৃহস্থলে, অধীনতায় 
কি আনন্দ, সেবায় কত মধুরতী! তাহা পুল্র" 
সেবার! জননী, পতিপত়ীসেবানিষ্ঠ প্রেমিক, 
দস্পতিযুগল অনুভব করিয়৷ থাকেন"? আর. 
সেই সেবসুখের পূর্ণ অভিব্যক্তি শিরববতার, 
শ্রীহনুমানের শ্রীরামচন্দ্রের' চণ-যুগল-সেবায়, 
ভক্তবর শ্রীগরুড়দেবের রব 'যণসেঝয় এবং" 
মহাভা বন্থরূপিনী শ্রীবযর্তীিনদিনী ও শ্রীমদণ 
মোহনের শশ্রীবৃন্দাবনলীল'র খ্মানভগ্রিন- খেলা 

তাহার পূর্ণভর্ম বিকাশ । ্ 
অতএৰ শান্থনিদ্দেশ অনুসারে সন্তানের 

পক্ষে জনক-জননী-সেবা,  পী পরীর পক্ষে 
্বামীসেবাই ধর্থ্সাধনের একমাত্র সোপান । 
গাহস্থ্যধশ্ম-নিদেশে শাক বলের : টি 
গুরুরশ্নিদ্ি জাতীনাঁং বর্ণানাং ্রদ্িণোগুরঃ | 
পতিরেবগুরত্্ীনাং সর্বত্রাজ্যাগতো গুরুঃ | 

দ্বিজ্গণগুরুহন দেব বৈশ্বান | 
ব্র'্গণ-বর্ণের গুরু ভূবন-ভিঞ্ঠর ॥ 

রমণী জা তর গুরু একমাত্র পতি । 
গুরুভাবে সকলেই পূজিবে অতিথি ॥ 

স্থতরাঁং এই স'ধনায় নিযুক্ত সাধক সাঁধিকার 
অন্য কোন ব্রত নাই, তপস্তা নাইট অপর 
কোন ধর্মানুষ্নের আবশ্তকত| হয়. না"। এই 
সাধনায় ধন্দ-আ্রগতে কত শক্তি সঞ্চয় হয় তাহ! 
শ্ীমহাভাঁরতে পিতৃভক্ত পুক্র, পতিব্রতা ও 
ধন্মব্যাধ উপাখ্যানে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। 
ুষ্টিনিক্ষেপে বিকন্ম* করিবার অথবা তস্তর্ধ্যামী 
হইব|র শক্তিও উক্ত পুত্র ও সাঁধবীর নিকট 
অন'য়াসলন্ত্য শ্তরাং তুস্থ বলিয়া বোধ 
হইয়াছিল। আবার এই পাতিরত্য ধর্শের 
অনুষ্ঠানে শ্রীসাবিত্রীদেবী যমরাজকেও স্তত্ভিত 
করিয়া যমভনন হইতে পতিকে মানয়ন করিত 

সক্ষম হ্ইয়াছিলেন। এই তগপন্তার প্রভাবেই 

পরতত্রহ্ধ শ্রারামচন্্রকে শ্রীতারাদেবীর অভিশাপে 
সীতাশোকে হাহাকার কন্ধিতে হইক্ীছিল) 

এই তীর প্রভা বেই শ্রীমধুহঙ্বন গণ্ডকীশৈল্সে, 
অনস্তকাল ধরিয়া শ্রীনাররায়ণ-শিলার্ভ্ুপ ভীষণ 
কীট-দংশন-যন্ত্রণা স্বীক|র করিয়াছেন & -- | 

এই পরম পবিত্র সতীধর্র, বিপে ্  
উদঘাপন করিতে হয় তাহা গ্লরাজ-পত্রী 
দময়ন্তী ও শ্রীবংসপত্বী চিন্তাদ্দেবী প্রভৃতি . 
নারীগণ জগতে যোষণা করিয়'ছেন ; আবার, 
সতীত্বের অবতার শ্রীবিষ্ণবক্ষ-বিলাসিনী লক্ষী. 
দেবী শ্রীীতার্দেহে এবং ভিখারী ০ভাল্ঠুনীধ- 
গৃহিণী দক্ষননদিনী জগদন্বা শ্রীগোরীমৃর্তি পরিপ্রহ 



১৯২ 

করিয়া, এইগু পাতিরত্যযজ্ঞে পূর্ণাুতি দান 
করিয়াছেন। :.জনক-ভল্যং মাতা জানকী 
রাজার ক. .রাজার বধূ, ও রাজার ভার্ধযা 
হইয়াও অতুল'ীশ্ব্য্, পরম উপাদেয় রাজভোগ 
তুচ্ছ জ্ঞান করিয়!, জটাবৃকল-ধ|রী বনবাপী 

প্শ্রীরামচন্দ্রের খ্ুদরণ করত, ভীষণ বনবাঁস- 
কেশ সহঃ পূর্বক জগতবাসী, রমণীকুলকে 
স্লীতত্রধার কর্তবাজ্ঞাপন, করিয়াছেন; দয়ার 
ঠাকুর প্রাণপ্রিয়তম পতি-দেবতার হৃন্তে কঠোর 
হইতে কঠোরতম যাতন! প্রাপ্ত হইয়াঁও 
হদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে সেই পরমদেবের 
শ্রীপাদপদ্প-পুজায় ক্ষণমাত্রও বিরত না হইয়া 
জগতে “পতিত শবের প্রকৃত অর্থ প্রক।শ 
করিয়াছেন ; আবার করণ।ময়ী মা কত্যায়নী 
দ্বক্ষষজ্ঞে পতির অবমাননা! ও পতিনিন্দা সঙ্থ 
করিতে ন! পারিয়া দেহত্যাগ পূর্বক দক্ষবন্কে 

এপিতিব্রতযজ্ঞে' পরিণত করিয়া উহাতে পূর্ণাহুতি 

|ভ্ীনিত্যধর্ম ব! সর্ব্ধর্মসমন্থয় 

দান করতঃ জগৎকে যেন তারম্বরে সন্থোধন . 
পূর্বক বলিয়াছেন “হে নাবীদেহধারী জীবকুল ! 
ফদি শিবসে!হাগিনী হুইবার বাসনা থাকে, 
যদি খ্সিক-শেখরের পরম পবিত্র প্রাণারাম 
বিশুদ্ধ রসে রসিকা হইতে চাও শবে আমার 
দৃটান্তে লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় স্বীয় পঠিচরণে দেহ, 
মন, প্রাণ উৎসর্গ ক'্রয়া অকপটে পতি দেবতার 
সেবা-সাধনায় অভাস কর, তাহ! হঈলেই 
তোমাদের সদগতি লাভ হইবে এবং স্বীয় স্বীয় 
'অস্তরের ভাবনা অন্তু সরে পরিশেষে সেই. জগৎ- 
পতি শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্রকে পতিভ।বে প্রাপ্ন হইবার 
স্থযোগ উপস্থিত হইবে) তখন পঞ্চম পুরুযাথ , 
প্রেমধনে অধিকার লাভ হইয়। শ্রীবুন্দাবনেশ্বরী 
মহাঁভাবময়ী শ্রীরাধিকার সেবিকাদলভূক্ত হইয়া 
অনপ্তকালের জন্য পরাশাস্তি সম্তোগের সস্ভাবণ 
উপস্থিত হইবে ।” 

উক্রীন্নিত্যপোস্পাল-স্ভোত্র 

€--ওঁকার মধ্যেতে রূপ দিব্য অস্তর্ধ্যামী । 
ন-নরোত্তম নিখিল ক্রচ্গাণ্ডেশ্বর তুমি ॥ 

+€োই- মোহিত মায়ার ঘোরে আমি তুচ্ছনর । 
- ভ-্ভক্তি দিয়ে ভগবান উদ্ধার পামর ॥ 
-গ--গৃতি নাই তে'মা বিন! ওহে শ্রীগোবিন্দ। 
ব--রুলেহে বেদেতে তোমা সৎচিদানন্দ ॥ 

প্লে-/তিকারণে ব'ল প্রত অনাথেত্র নাথ। 
নিশ-ন্জিগুণে কপাকরি কর আত্মসাং॥ 
ত্য ত্যজিয়৷ অসার কথা মধ্য প্রবঞ্চন! । 
গো--"গোবিন্দ” *গোবিন্” যেন বলে এরসন। 
পাঁ-পারের কাণডারী তুমি এ ভবসাগরে। 
লু রাজ-ভয়ে রক্ষ সদা আশ্রিত দাঁসেরে ॥ 

য়-_যমভয়নাশী তুম ব্মনা'দ ঈশ্বর | 
স--সরূপে গোকুলানন্দ রসিক-শ্খের ॥ 
ভ--ভজন-সাধনহীন আমি ছুণাচার। . 
ক--করুণা বিততি দাও সেবা-অধিকাঁর ॥ 
ত৷ -তারক-্রগ হরিনামে নিষ্ঠা যষেন'রয় | 
যুব কিছু কুবাসনা সব দুর হয় ॥ 
ন--নমামি শ্রীরাধানাখ ব্রজেন্্রনন্নন। 

মো মোর এই চিরসাধ করছে পুরণ ॥ 
ন--গয়ন ভরিয়)ষেন ওরূপ নেহারি। 
ম-মদনও্মাহন বামে নবীনা কিশোরী ॥ 

নিত্যদাস শ্রীরামরুষ্ণ চক্রবন্তা 



& নমো! ভগবতে নিতগোপীলায়, +. পাশা এখিতি 

মু রর এ 

6 নি প্র জট 

শন ০৫৯৮ এ রা 5 
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«একজন মুদলমানকে, একজন থুষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্ষণকে একসঙ্গে বসাইনা আহার করাইতে. 
পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিন্ব! তাহাদের সকলকে বসাইয়া একসঙ্গে উপাসনা 

করাইলে লরুল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আম্মজন ধাহার হইয়াছে তিনিই 
একের,প্ছুরণ সর্বত্র দে'খতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ 
এক বুঝিয়াছেন, তীঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই । তিনি 

সকল সংপ্রদায়েরই আধ্য।ম্মিক একতা দেখিতেছেন +স্্তিনি 
সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যন্তরিক এঁক্য দেখিতেছেন।” 

[ সর্ববধন্দনির্য়সার,৮5৪৩ | ] ৃ 

১ম বর্ধ। ] জ্ীগ্রীনিত্যাব্দ ৬০ | সন ১৩২১১ ভাদ্র। ৮ম সংখ্যা । | 
টুনি 

ষোগাচার্ধ্য শীশ্রীমদবধূত 

তত্ানান্ন্দ দেহে 

উপদেশাবলী । 

অন্বতল্র-তস্তব। 
ডি 

প্রথম প্রসঙ্গ | 
লুতা যেন নি তন্ত অবস্নে -নিজ- | ইচ্ছানুসারে উর্দগমন কর্ও করে, এ প্রকার্ঈ 

ইচ্ছানুসারে কখন 'অধোদিকে অবতরণ করে নিজ-ইচ্ছানূসারে পরমেশ্বর কখন সপ ১ 
এবং কখন উর্ধদিকে আরোহণ করে, সে নি ; অর্ধীতরণ : করেন রা | কখনও বাংস্যধাে ঈ 
ইচ্ছানুসারে ফধোগমন কর্দও করে, সে নি্- ) আরোহণ করেন। 

২৫ | ঃ 



১৯৪ 

পরমেশ্বর ল'লাস্থত্র যোগমায়ানামী লুসঠা- 
তন্ত অবলম্বনে কখন স্বধাঁষ হইতে মর্তে অব- 

তরণ এবং কখনও ব। মর্ত হইতে স্বধাষে 

আরোহণ করেন। শ্রীমগ্ভাগবত, শ্রীমগ্চগবদ্- 
গীতা এবং কুম্দপুরাঁণ গ্রভৃতির মতে পরমেশ্বর 
মর্ডে বুবার অবতীর্ণ হইয়। থাকেন; তাহার 
বহু অবতরণ দ্বার] বুঝিতে হইবে তাঁহার বনু 
আরোহণ হইয়া থাকে। ২। 

বাহার প্রতি ভক্তি অ'ছে তাহার নিকট 
অতি সতর্কভাবে, অতি সঙ্কোচিতভাবে বাস 

কর! হয়। তাহার নিকট থাঁকিতে হইলে 

নিয়ে থাকা যায় না, সদাই, অপরাধের ন্দয় 
হস্ব। সেইজন্ত মনে বেণ স্কৃু্উও থাকে ন]। 
পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভাতা প্রভৃতি কোন গুরু- 

জনের নিকটে থাকিতে হইলেই কত ভয়ে, কত 
সঙ্কোচিতভাবে, কত সতর্কভাঁবে থাকিতে হয়। 

পিতা, মাতা, জ্যে্ঠহ্রাতা প্রভৃতি গুরুজন 
অপেক্ষা পরমেশ্বর কত শ্রেষ্ঠ, কত মহাঁন। তিনি 

যদি নিজ দিবারপে তাঁহার পুর্ণ এখর্ধ্য বিকাশ 
পূর্র্বক তোমাদের কাছে বাল করেন, ত'হ। হইলে 
তোমাদের কত ভয়েই থাকিতে হয়; তাহ। 
হইলে তোমাদের কত সঙ্কোচভাবেই থাকিতে 
ক্য়; তাহ! হইলে ভোমাদের কত সতর্কভাবেই 
থাকিতে হয়। সেই জন্তঠই তিনি তোমাদের 
.প্রতি বিশেষ দয়। প্রকাশ করিয়।, তোমাদের 
মতন হইয়া, তোমাদের সঙ্গে এই পৃথিবীতে 
সময়ে সময়ে বাদ করেন । বীহার! তাহাকে 

চিনিতে পারেন তাঁহারাও সকল সময়ে ত'হার 
পরশ্ব্যযভাব দেখিতে পাঁন না। 
অনেক সময়ে তীহার মানব ভবই দর্শন করিয়া 
থাকেন; অনেক সময়ে তাহার মানব ভান খলিয়া 
বোধ হয়। তাহ! যণ্দ না হইত তাহা হইলে 
তীঁহার৷. সেই মহাঁন পরমেশ্ববের সহিত কি 
প্রকার ব্যবহ্থার করিবেন ভাবিয়াই অনেক সময়ে 

তাহারাওঁ 

শ্রীপ্রীনিত্যধর্ম বা সর্ধবধর্শসমন্থয় | 

অস্থির হুইতন এবং ভয়, সঙ্কোচ ও সতর্কত। 
সব্ধদাই তাহাদের মধ্য বিরাজ করিত। ৩। 

ভক্তের মনোবাঞ্চ পুরণ করিবার জন্য হরি 
মন্থৃয্যবূপে অবতীর্ণ হন! তাহার প্রঠি যে 
ভক্তের বাংসল্য-ভাব তিনি তাহার ক্রোড়ে 

বসিয়া স্তন পান করিব'র জন্য, তাঁহার প্রতি 
'ধাহার মাতভাব তাহাকে স্তন দিবার জন্য 

মানবীর আকার ধারণ করেন অথব। তিনি 
কোন শুদ্ধ ভক্তিমতী জ্্রীতে আবিভূতি হইয়া 
মাতার কার্ধা করেন। ৪! 

প্রত্যেক অবতারই হুধ্যের স্তায় তেক্বঃপুঞ্জ |, 
পুর্ঘদিক হুইতে স্র্য্যের উদয় হয়। প্রত্যেক 
অবতার-সূর্য্যও পূর্বদিকে উদ্দিত হইয়াছিলেন। 
বিশুব্তর্দে্ঃ উদয়ও পুর্ব হইতে হইয়াছিল । ৫! 

ধিনি সত্যঘুগের আদি অনতার তিনিই 
অন্তান্ত যুগের সমস্ত অবতার । ৩৬ । 

লীমদ্ুগবদ্সী তান্সারে ভগবান শ্রীরু্চ 
চাঁরিসুগেই অবতীর্ণ হন । কেদল তিনি দ্বাপ- 
রেই অবতীর্ণ হন এক কোন নির্দেশ এ গ্রন্থে 
নাই! আর তিনি বিষ্ণুর দশ অবতারের 
অন্থর্গ 5৪ নন। ৭। 

ঈশ্বর রাম, কৃ এবং বুদ্ধ অবতারে ক্ষত্রিয় 

হইয়। জগৎকে শিক্ষা! দিয়াছিলেন বে তিনি 
ইচ্ছা! করিলে ত্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্ত জাতিও 
হইতে পারেন । ৮। 

ভগবান রাম ও কৃষ্ণ অনতারে ক্ষত্রিয় হইয়া 
ছিলেন। সেই ক্ষত্রিয় রাম-কৃষ্ের প্রসা? শুদ্ধ 
ব্রঙ্ষণ ও ব্রহ্মচারীও ভক্ষণ করেন । - গ্াহ'র| 
গেপী শ্রীরাঁধার প্রসাদ পর্যন্ত উদরস্থ করেন। 
সে সন্ধে শাস্ত্রে কোন আপত্তি নাই, বরঞ্চ 
বিশের বিধিই- অছে। শান্ত্রান্ছস'রে তগবান 
্রাঙ্মণ ব্যতীত অন্ত বর্ণ হইলেশু তাঁহ।র প্রসাদ 
বিশেষ ভক্তি-সহকারে শুদ্ধ অন্বগুণািত সদ 
ত্রাঙ্গণেরও খাওয়। উচিত। ৯। 



্ীত্রীনিত্যধর্ম বা! সর্ববধন্মসমন্থয় । 

কোন কোন আধ্যশান্ত্র অনুসারে পরমেশ্বর 

জগতে ধর্শসংস্থীপন এবং ধর্মসংরক্ষণার্থে অব- 
তার্ণ হইয়া থকেন। সেই জন্যই চৈতন্য অব- 
তীর্ণ ₹ইবাঁর অব্যবহিত পুর্বে জগতে বৈরাগা, 
পরাভক্তি, পরমপ্রেম, দীনতা, বিঃম় এবং 
দয়ার অত্যন্ত অভাব হইলে চৈগন্ক এ সকল 
1নজ চরিত্রে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রদর্শন করিবার 
জন্যই অবশীর্ণ হুইয়াছিলেন। জগতে & 

সমস্ত সঞ্চারিহ করিবার জন্যও পরমেশ্বর 
চৈতস্ত জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ১০। 

ভক্ত-চরিত্র দেখাইতে হইলে ভক্তের 
ন্যায় কার্য সকলপও করিতে হয়; তাহ। হইলে 

নিজ চরত্রে ককের হ্যায় লক্ষণ সকল প্রকা- 
শেরও প্রয়াজন ! যদিও চৈন্য পরমেশ্বর, 
তথাঁপি তিনি যে সমগ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিজেন 
সেই সময়ের উপযোগী ধর্ম সংস্থাপন এনং সংর- 
ক্ষণের প্রয়োঞন হওয়'য় তীাহ!র আপন'কে 

ভক্তরূপে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল; তাহার 
আপনাকে বৈরাগীরূপে প্রকীশ করিতে হইয়া 

ছিল। তাঁহার আপনাকে দীনরূপে শ্রকশ 
করিতে হইয়।ছিল। ত'হার আপনাকে 

বিনয়ীরূপে প্রকাশ করিতে হইয়াছিল। তাহার 
আপনাকে দয়ালুরপে প্রকাশ করিতে 

হুইয়াছিল; কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বারা 
ভক্তি কি তাহা বোঝ।ন.যায় না, কেবল বাচ- 
নিক উপদেশ দ্বারা প্রেম কি তাহা বোঝ|ন 
যায় না; কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বারা 
রৈরাগ্য কি তাহ! বোঝাঁন যায় না) কেবল 
বাচনিক উপদেশ দ্বার। দ্রীনতা কি তাহ। বোঝান 
যায় না, কেবল বাচনিক উপদেশ দ্বার। বিনয় 
কি.তাহা! বোঝান যায় না; কেবল বাঁচনিক 
উপদেশ ঘারা দয়া কি তাহা! বোঝান যাঁয় ন।। 

এ সমস্ত কোন ব্যক্তির চরিত্রে বিকাশিত 
হইলে এঁ সমস্ত বুঝিবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা 

১৯৫ 

হয়; .সেই জন্তই জীব-শিক্ষার্থে চৈতগ্ঠ-চারজ্ে 
প্র সমস্ত বিকশিত হইত। হার কৃপায় 
ধাহার] তাঁহার ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য, দীনতা, 

বিনয় এবং দয়ার অনুসরণ করিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাহার রুপা তাঁহাদের সংশ্বে আবার, 
কতকগুলি লোক" কতক পরিমাণে ঠাহাদের 

অনুসরণ করিতে জক্ষম হ্ইয়াছিলেন। এ 
প্রকারে শ্রীচৈতন্-রুপায় বৈরাগ্য, তক্তি, প্রেম, 

দীনত্তা, বিনয় এবং দয়! প্রভৃতি কত দেপ- 
দেশান্তরে সঞ্চারিত হইয়াছিল । এ সকলের 
প্রবল প্রতাপে কত পাঁষণু দ্লনই হইয়াছিল এবং 
অগ্াপি অপ্রতিহ ₹প্রভাবে হইতেছে । ১১1 

মহাপ্রভু চৈতন্তদেবই রামশ্কষ্চ। রাম-কৃষ্ণ 
নাম তীঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল। তীহার 
আঁনন্দ-মুগ্ছার সময় বামকৃঞ্চ বল। হইত । 

*প্রন্থর আনন্দ-ুচ্ছ হইল যে মতে। 
বাহা নাহি তিলেক আাঁছেন স্ইে মতে ॥ 

বসিয়৷ আছেন সার্বভৌম পদতলে । 
চতুর্দিকে ভক্তগণ রামকৃষ্জ বলে ॥” ১২। 

নারিকেল নিজ্ষেই বীজ । নারিকেলের 
স্ততন্ব কোন বীজ নাই। চৈতন্ত নিজেই 
বীজ। চৈতগ্ঠের স্বতন্দ কোন বীজ নাই । ১৩ 

চৈতন্-স্থয্য উদ্দিত ন। হইলে কামরূপ ধ্বাস্ত 
ংস হয়না । ১৪. 

কাহার্ও মুচ্ছ। হইলে জল দিয়াই তাঁহাকে 
চেঞ্জন করা হ্য়। চৈতন্তের কমগুলুতে ভক্তি- 

রূপ বারি ভাছে। অভক্তি-ুচ্ছিত জীবের 
অঙ্গে তাহ। সিঞ্চন করিয়া তাহাকে সচৈতন্ত 
করেন। ১৫। | 

একই চৈতন্ত নানা ভক্তের মধ্য পিয়া 
নান! প্রকার কার্য্য করাইয়া থাকেন। তিনি 
কোন কোন শুদ্ধতক্তে প্রকাশিতও হইয়া 
থাকেন। ১১৬। ৫. ০ 

জীবে চৈতগ্তের আবিভাঁব না,হইলে তিনি 



১৯৬ 

চৈতন্তের আবির্ভাব 
১৭! 

ভক্ত হইতে পারেন না। 
ভক্ততেই হইয়া থাকে৷ 

অর্দন-জলে ঈশ/র অভিষেকের অময় 
ঈশাতে কপোতরপী পবিত্রাম্মার (হলি 
গোষ্টের) আবির্ভাব হইয়াছিল। বাইবেল- 
মতে পবিত্রাত্মার সহিত ঈশ্বরের কোন প্রভেদ 
নাই! ঈশাতে যে প্রকারে পবিভ্রাত্মবার 
আবির্াব হইয়াছিল শ্রীনিবাস আচাধ্যে সেই 
গ্রকীরেই ভগবান চৈতন্তদেবের আবিরাব 

হইয়াছিল । ঈশাঁতে পবিভ্রআত্মার আবি- 
ভাব হইয়াছিল বলিক্া ঈশাকেও ঈশ্বর বলা 
ষায়। শ্রীনিবাদ আঁচাধ্যে ভগবান চৈতন্য- 

দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয় তাঁহাকেও 
ভগবান চৈতন্তদেব বলা যায়! ১৮। 

শিবের হুৎ* বীজ। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্ত 
মহাভাবাবেশে যখন উদ্দগ্ড নৃত্য করিতেন 

তখন হুঙ্কার করিতেন । ১৯। 

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্তদেব দেশব্যাপী সংকী- 
তঁনে মহাভাবাবেশে সর্বদাই “হরিবোল” “ছুরি- 

বোল” বজিতেন। যেমন কাণীর মণি-কর্ণিকার 

ঘাটে গুরু রামানন্দ ণরাম কহ, রাঁম কহ” 

বলাতে কবিরজীর “মন্ত্র হইয়' ছিল তন্রপ 
শ্রীচৈতন্যের মুখবিনিগ্থত “হরিবোল' “হুরি- 
বোল+ শব্দে সর্বজীবের “মন্ত্র হইত এবং 
তাহারা উদ্ধায় হইয়! ভক্ত হইত। . ৯৯। 

চৈতন্য চরিতামতে আছে  ঠচতন্যদেব 

দাক্ষিণাত্যে অনেক শিব দর্শন করিয়াছিলেন । 
সেইজন্য চৈতন্য-সম্প্রদায়ের কোন বৈষ্ুবেরই 

শিবদর্শনে বিরত হওয়া উচিত নয় । ২১। ৮ 
মহাপ্রভু শ্রীচেতন্য-ভগবান যে কারণে 

তক্তাবভার হুইয়াছিলেন। ভগবান শিব মহে- 
'স্বরও সেই কারণে মহাঁহোগী হইয়াছিলেন | ২২ 

»* নবছীপে দণ্ডায়মান হইয়া এক গগন: 

“চন্ত্রকেই নবন্ধীপচন্ত্র, ভারতচন্দ্র এবং জগচন্তর 

ক্রীপ্রীনিত্যধন্ম বা সর্ববধন্মসমন্য় 

বলিতে পার । নবদ্বীপের চৈতন্য বলিলেও 
দোষ হয় না, ভারতের চৈতন্য শ্লিকেও দোষ 
হয় না! এবং জগতের চৈতন্য বলিলেও দোষ 
হয়না । ২৩। " 

মহাসাগরও তৃষ্ণার্তের আলয়ে যায় লা। 

চৈতন্য-সাগরে যে প্রেমবারি আছে সেই প্রেম- 
বারির পিপাঁসা হইলে চেতন্য সাগর তোমার- 
মধ্যেপর্য্যন্ত গ্রবি্ট হইতে পারেন । ২৪। 

ধাহার। বাঁধাতন্ত্র, গোপালতন্ত্র এবং নারদ- 

পঞ্চরাত্র অন্কসরণ করেন তীহার| বৈষ্ব- 
তান্বিক। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের উপদেশ- 
ক্রমে বাহারা। রাধাতস্ত্রোক্ত মহাঁমন্ত্র জপ করিয়া 
থাঁকেন, স্ীহ'দের প্রতেতককেই বৈষ্ণব-তান্ত্রিক 
ব্ল। ধায় । ২৫। 

চৈতন্যদেব দণ্ডী হইলেও তীহ।তে বৈষণ- 
ব্তা ছিল। প্রকৃত মহীপুক্ুত্ব শক্তও বটেন, 
শৈব ও বটেন, বৈষ্বও বটেন, গাণপতও 
বটেন, সৌর ও বটেন। উদার মহ্'পুরুষের 
কোন সম্প্রধায়ের প্রতিই বিদ্বেষ নাই । বিষু্- 
পুরাঁণে ঈশ্বরকেই মহাপুরুষ বল। হইয়াছে । ২৬। 

শচীন্তত বিশ্বস্ত দৃণ্ডী হইয়াছিলেন। সে 
জন্যও শাস্চ্সারে তাহাকে নার'য়ণ বলা 
যাঁর । ২৭। 

চৈতন্য চরিত্র 'পর্যযালোচনা! করিলে 
চৈতন্যকেও বিষ্ণুর অবতার বলা যায়। 
চৈতন্য'ভাগবতে এবং চৈতন্য-চরিতামবতে 
চৈতন্যের অনৈক অশ্ৌকিক ক্য্যের উল্লেখ 
আছে। ২৮। 

চৈতন্ত-অবতারে রাধাকৃঞ্ণ একীভূত যা 
ছিলেন। সেই জন্য তাহাতে প্রকৃতি রাধার 
স্বভাব ও পুরুষ কৃষ্ণের স্বভাব ছিল । সেই- 
জন্য তিনি পুরুষ প্রকৃতি উভয়ই ছিলেন। ২৯। 

শক্তিই সমস্ত সহ করিয়া থাকেন। সেই 
জন্য চৈতন্যের.উপরে রাঁধাশক্তি বিরাদ্িত। 



ীপ্রীনিত্যধন্ম বা লর্ববধর্ধসমন্থয় | 

চৈতন্য মহাভাবে ভূপতিত হইলে 'সেই রাধা- 
শক্তিই দহিক কষ্ট সহা করিতেন । ৩*। 

সকল জীব চৈতন্যদান্ত স্বীকার না করি- 
লেও সকল জীবই চৈতন্য-দাস |.৩১। 

চৈতন্য-প্রভাবে সমস্ত কার্য্যই সম্পার্দত 
হয়। টচতন্য তাহার দাঁসজীবকে যেরূপ 

করান সে (সইরূপই করে); সেই জন্য 
চেতর্নকে মহাপ্রভু বলা ষাঁয়। ৩ । 

 চেতন্য মহাপ্রভ। কারণ চৈতন্য ব্যতীত 
দশেক্িয়। মন, বুদ্ধি এবং স্থল দেহ কার্য 
করিতে পারে না। সেই জন্য চৈতনা উঠা 
দের মহাপ্র্ক, উহার! দাস; চৈতন্য উহাদের 
যেমৰ করান উহ'রা স্েমনই করে। উহার] 
সম্পূন চৈতন্যের অধীন ! ৩০। 

ভক্তের পক্ষে মানব-প্র "সামান্য প্রস্থ। 
ভক্তের পক্ষে চৈতন্য কেবল ভক্তের মহাপ্রতূ 

নহেন। চেশুন্য সকলজীব অন্থরই মহা 
প্রভু। 'অথচ তাহার! তাহ! জানেনা । ৩৪। 

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ | 

গুরু শকের “গণতেও তুস্বউকার ঘুক্ত 

আছে, 'র,তেও হ্রম্বউকার যুক্ত আছে কিন্ত 
যুক্ত হ্রন্থউকারের সহিত অযুক্ত হ্রস্বউকারের 
কতই প্রভেদ! উভয় ত্রন্থউকার দেখিলে 
এক বস্তু বলিয়াও বোধ হয় না। পরমেশ্বর 

এবং পরমেশ্বরের পূর্ণ অবতরগণ একই 
পদ্ার্থ। অথচ সকলের রূপ দেখিলে এক 

পদ্দার্থ বলিয়া! বোধ হয় না । ১। - 

এক ব্যক্তি মূর্খ যুক্ত এবং মধুক্ত হুম্বউকাঁর 
দেখিলে উভয়ই যে এক পদার্থ তাহা বুঝিতে 

পারে না। পরমেশ্বর এবং তীহার পুর্ণ অন- 

তারগণ একই পদার্থ পরম! বিদ্ধ দ্বারাই বোঝা 
ষায়। অবিগ্।। দ্বার বোঝা। যায় না। ২। 

১৯৭ 

. নানা শান্ত্রানুসারে জানা যায় -পরমেশ্বরের 

অসংখ্য অবত'র। সেই অসংখ্য অবতারের 
মণ্যে ভবিধাতে যে সকল অবংাঁর “হইবেন 
অবঠারের শাস্ীয় লক্ষণ সকল অনুসারেই 
তাহাদের চিনিতে হইবে । ৩। 

ভবিষ্যতে দ্বশ অবতার ব্যতীত অন্য অব- 
তাঁরকে যদ্দি অস্বীকার, অশ্রদ্বা কিংবা অভক্তি 
কর! হয় সেই জনাই শ্রীমন্ভাগবতে, মৎ্হ্ক- 
পুরাণে, মার্কগডয়-পুরাণে শ্রীমন্ছগবদগীতাতে 
পরমেশ্বরের অসংখ্য অবতার বলা হইয়ছে। 
সেই অসংখ্য অবহ্ারের মধ্যে অবতার বুঝি- 
বার সহায়তার জন্য দশ অবতারের স্বভাব- 
চরিত্র এব তাহাদের নান! প্রকার গুণকর্ম 
বিবৃত হ্ইয়াছে। ৪ | 

শ্রীমপ্তাগবত, মতন্ত-পুরাণ, মার্কত়্-পুরাণ 
এবং শ্রীমন্তগবদগীত। অনুসারে পরমেশ্বরের 

অসংখ্য অবতার । অসংখ্য অবভারের স্বভাব- 

চরিত্র এবং গুণকশ্ম সকল কোন সীমাবিশিষ্ট 
গ্রন্থেই বর্ণিত হইতে পারে না। সেই জন্যই 
এ দকন গ্রন্থে অসংখ্য অবতারের স্বভাবচরিত্র 
এবং গুণকম্ম সকলের বর্ণণার প্রয়াস পাওয়া 

হয় নাই। অসখ্য অবতারের স্বভাব চিত্র ও 
গুণকম্ সকল রাশি রশি গ্রন্থে লিখিত হই- 
লেগ সে সমস্ত সমাণ্তড হইবার নহে। জেই- 
জনাও সে জমস্ত বর্ণনায় রত হওয়া! হয় 
নাই। €। 

হখ্য অবতারের স্বভাব-চরিত্রগুণকর্ম- 
সকলের বণনায় প্রবৃত্তি এক প্রকার বাতুলতা । 
স্ই জন্যই বেদব্যাপের এ প্রকার প্রক্কৃতি না 
হওয়া সঙ্গত ও হইয়াছিল বটে। কারণ তিনি 
তগব!নের শক্তাাবেশ অবতার । তাহার অস- 
স্তব কার্যে প্রবৃত্তি না হওয়াই টুজিসত 

হইয়াছে । ৬। এ 

দ্বাপরে কৃষ্ণ) বলরাম ও বেদব্যাস এই 



৯৯৮ 

তিন জনই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনজনই 
বিষ্কর অবতার । ব্রদ্ষবৈবর্ত পুরাপানুসারে 
ক্রীরষঃ» পুর্ণব্র্ধ । শঙ্কর-দিখ্িজয় নামক 
গ্রস্থমতে শঙ্করাচার্ধয বেদব্যাসকে শরীর 
অপেক্ষা বাঞ্াইয়াছেন। তিশি বেদবাসকে 
অদ্ভুত-কৃষণ বলিয়! স্তব করিয়াছেন। বেদ- 

ব্যাস অবতীর্ণ হইবার পূর্বপ্রমাণ কিছু নাই। 
অনেকেই বলেন বলরাম বৈকুষ্ঠনাথ বিষু্র 
দশ অবতারের মধ্যে এক অবতর। উক্ত 
প্রমাণান্স'রে এক সময়ে, এক যুগে বিষ্ণর 
একাধিক অবতার হইতে পারে । এই কলিতে 
তিনি চৈতন্য-অবতার হইয়াছিলেন। চৈ*ন্য- 
অবতারে তিনি বলিয়াছিলেন আরও চইবার 
এই কলিতে অবতীর্ণ হইবেন। চৈতন্য- 
ভাগবগ্রানুসারে শ্রীচেতনোর আরও ছুইবার 
এই কলিতে অবতীর্ণ হইবার কথ! আছে। ৭। 

_ হাভ!বময় শ্রীগৌবাঙ্গ মহাপ্রভুর দশ 
প্রকার দশা হইত সেই জন্য তাহাকেই দশীব- 
তার বল। যাইতে পারে । অগ্রিপুরাণের দশাব- 
তার এবং মত্ন্তাঘি অবতারগণের জক্ষণ বলা 

হইতেছে," 
“্রশাবতার-মত্হাদি-ঈক্ষণং প্রবদামিতে | 
মত্হ্াকারশ্চ মতস্তঃ হ্তাৎ কুম্মঃ 

কুল্মীরুঁতিস্তথ|। 

বরাহো বাথ কর্তব্যে। নৃধরাহে। গদাবিভৃৎ | 
দক্ষিণে বাঁমকে খড়গাং লক্ষ্মীং বা পন্পমেববা ॥ 

শরী্বামকুর্পরস্থা তু জ্মান্যঠে। চরণী যুধোঃ। 
নরসিংহে! বিবৃভাসৌ বামোরুধত-দ।নবঃ | 
তক্ষাদদারণান্মালী স্কৃজ চিক্রগদাধরঃ | 

 ছত্রী দণ্ডীবামনং স্তাদথ বান চ্চতুভু জঃ ॥ 
রাষশ্চাপেষু হস্ত: স্ত।ংখড় গ্রী পরশ্বনান্বিতঃ | 
রাঁমশ্চাপি শরী খড়গী শঙ্খী বা ছিভুজ; স্ৃত:॥ 
গদালাঙগলধ|রী চ রামৌ তথ চতুভূজ: | 
বামোদ্ধেলাঙ্গলং দধ্যাদধঃ শঙ্খ: সুশে[ভনং ॥ 

শরীপ্রীনিত্যধন্ম বা সর্ববধন্দসমন্থয় | 

মুষলং দক্ষিণোদ্ধে তু চক্রংবাধঃ শ্ুশোভনং | 
শাস্তাত্ব! লম্বক্্চ গৌরাঙ্গশ্চ সুরাবৃতঃ। 
উদ্ধ-পন্মস্থিতো বুদ্ধো! বরাভয়-প্রদায়কঃ| 
ধনুর্বাণান্ধি ইঃ কর্বীন্নেচ্ছোৎস'দকরোদ্িজঃ ॥ ৮৮ : 

বলরামের হস্তে গদা, লাঙ্গল এবং চক্র 

আছে। বলরাম অনেক যুদ্ধ ও করিয়াছেন । 
বলরাম অনেক সময়েই কাদশ্বরী-পানে মত্ত 
থাকিতেন। সেই জন্য বলরামকে শাস্তাত্মা 
বল। যায় না। তিনি অনেক অময়েই বরঞ্চ 
অশীস্ততাবেই থা'কতেন। বলরামকে গৌরাঙ্গও 
বল! যায় না । কারণ কোন প্রসিদ্ধ শাস্ত্রেই 
বলরাঁমকে গৌরবর্ণ-বিশঈ বলা হয় নাই। 
অনেক্ক শীস্কেই বলরামের শ্বেতবর্ণই ছিল বল। 
হইয়াছে । সেইঞ্জন্তই "শান্তাআলম্বকঠশ্চ 
গৌরাদ্গশ্চ শয়াব্ £৮ বলরামকে বল! যায় না ।৯ 

অগ্মিপুরাঁণে গদ'লাঙ্গলধারী চতুভূ্জ 
রাঁমাবতারের পর গৌরাঙ্গ অবন্তারের উল্লেখ 
আছে। ১০। 

অগ্নি পুরাণের মতেও গৌরাঙ্গ এক অব- 
তাঁর। অগ্নিপুরাণে বল। হইয়াছে “শাস্তাকআ- 
লম্ব-ক্ঠশ্চ গৌরাঙ্গশ্চ স্থরাবৃত:৮ | ১১ । 

গৌরাঙ্গ অবতারের যত প্রমাণ আছে 
তত গ্রমাধ কোন অবতারের নাই। অনস্ত- 
ংহিতামতে গৌরাঙ্গ অবতার ৷ লাধনোল্লাস- 

তন্্রমতে গৌরাঙ্গ অবতার । অগ্িপুরাণ মতে 
গৌরাঙ্গ অবতার । কৃষ্তঘামল মতে গৌরাঙ্গ 
অবতার। ব্রহ্যামল-মতে গৌরাঙ্গ অবতার । 
বৃহম্ারদীয়-পুর্ীণমতে গৌরাঙ্গ অবতার।, 
উর্ধায়ায়সংহিতাঁমতে গৌরাঙ্গ অবতার | 
শ্রীমপ্তীগবতমতে গৌরাঙ্গ অবতার | বিশ্বসাঁর- 
তন্ত্রমতে গৌরাঙ্গ অবতার । বাযুপুরাণ-মতে 
গৌরাঙ্গ অবতার । কা'পিলতন্ত্রমতে গৌরাঙ্গ 
অবতার । ১৯২। 

আহ। সাধনোগ্লাসতন্ত্রের কি উদার মত) 



জ্রীপ্ীনিত্যধর্্ম' বা সর্ব্বধর্মসমন্থয় 

সাধনোল্লাসতন্বমতে কালী, তারা, ত্রিপুরা- 
মহাদেবী, রাধা, কৃঞ্চ এবং শচীম্ৃত শ্রীগৌরাঙ্গ 
অভেদ। সে তন্ত্রে লিখিত আছে,-.. 
“বা কালীসৈব তারান্তাৎ য। তারাত্রিপুরাহি সা। 
ত্রিপুরা! মহাঁদেবীসৈব রাধ। নসংশর়ঃ। 
য। রাধ। সৈব কৃষ্ণ; স্তাৎযঃ কৃষ্ণ স শটী- 

সুতি” ॥ ১৩ ॥ 

কালী বরাঁভপ্ন প্রদান করেন বঙলিয়ই 
তাহাকে বরদ। এবং অভয় বল। হয়। গৌরাঙ্গ 
মহাগ্রভুও বরাভয় প্রদান করিয়া থাকেন। 
উর্ধায়ায়মংহিতায় ব্যাস বলিয়াছেন, 

“দ্বিভূজং ন্বর্ণরুচিরং বরাভগ্রকরন্তথা 1” 
প্রেমীলিঙ্গন-সন্বদ্ধ' গৃহ্ন্তং হরিনামকং ॥ ১৪ । 

একসঙ্গে একব্যক্তির পুণ্ম প্রকৃতির স্বভ'ব 
থাকিতে পারে না । চৈতন্তের তাহ! ছিল। 
সেইজন্তই চৈতন্তকে পরমেশ্বরের অবতার বল। 
ষায়। ৯৫! 

চৈতন্ে.র'ধার সমস্ত ভাবও ছিল, কৃষেঃর 
অমস্ত ভাব ও ছিল। অতএব ঠচতগ্ঠ রাঁধা- 
কষ্ণের অবতার । ১৬। 

শ্রীকুঃ$। দশ অবতারের অন্তর্গত নহেন 
বলিয়! তাহাঁকে ত পরমেখরের অ-অবতার বল। 
হয়না । ঠেতন্তের নাষ দশ অবতারের মধ্যে 
উল্লেখ কর! হয় নাই বলিয়া চেতন্যকেই বা 

অ-অবতার বলিবে কেন? যে সকল লক্ষণ 
থাকার জন্ত পরমেশ্বরের অবহ্ার বলা হয় 
চৈতন্য মহাঁপ্রভূতেও সেই সকল লক্ষণ ছিল। 
সেই জন্ত তাহাকেও পরমেশ্বরীয় অবশান্র বলা 
যায়। ১৭ । | 

শ্রীমগ্ভাগবতের মতে কৃষ্ণ মহাবিষ্ণর অবতার 
্রঙ্গবৈবর্তের মতে মহাবিষু, সেইশ্রীকষ্ণের এক 
ংশ। বর্গ বৈবর্তের মতে বিধুও শ্রীরুষ্েের 

অপর এক অংশ। ১৮। 
কৃষ্ণ দশ অবতারের অন্তর্গত এক অবতার 

৯৪১৪ 

নহেন। মহাপ্রস চৈতন্য সেই কৃষ্ণের অবতার; 
সুতরাং তীহাকেও বিঞ্র অবতার বলা £যাইিতে 
পারে না। ১৯। 

মহাভারত এবং জৈমিনিভারত বিশেষ- 
রূপে পর্যালোচনা! ক্লে শ্রীচৈতন্ত যে 
শ্রীরুষ্ণের অবতার সে সম্বন্ধে আভাষ পাঁওয়। 

যাঁয়। ২০। 

চৈতন্য যে নিষুর অবতার সে সম্বন্ধেও 
অনেক প্রমাণ আছে। মহাভারতে শ্রীবিষুর 
সহঅ-নাম-ন্তোত্রে চৈতগ্ত নাম পর্য্যস্ত আছে। 

কলিতে বিঝু নুবর্ণবর্ণে সুশোভিত হইয়! সন্ন্যাস 
গ্রহণ পূর্বক হরিনাম সংকীর্তন প্রচলিত করি- 
বেন ত!হু! পর্যস্ত ভাগবতে অ'ছে। ২১। 

শ্রীচেতন্তের জড়দেহ অভক্তেরাই প্রারুত 
দেখিত। কিন্ত বাস্তবিক তাহার জড় দেহও 

অপ্রাকৃত ছিল। কারণ তাহার লীল। সম্বরণ 
হইলে তাহার জড়দেহ পর্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া 
যায় নাই। কোন কোন ভক্তের মতে তীহাঁর 

প্রীঅঙ্গ সাক্ষীগেপাঁলে লীন হ্ইয়াছিল। কেহ 

কেহ বলেন জড়দেহ প্রভূ জগন্নাথ তাহার দেহে 
মিশাইয়! গিয়াছিলেন | ২৯। 

মহাপ্র্ শ্রীচৈতগ্ঠের কেবল পুরুষের স্বভাব 
ছিল না। তীঙার পুরুষপ্রকৃতির ন্বভাব 
ছিল। ২৩। | 

চৈতন্যই পুরুষ । চৈতন্তই প্ররুতি 1 চৈতন্িই 
. পুরুষ-কৃষ্ণ। চৈতঠই প্ররৃতি-রাঁধা। চেহন্যই 

শক্তি । চৈতন্থই শক্তিমান । ২৪। 
চৈতন্ত কাঁমকামিনীর সঙ্গে লিপ্ত নন্। 

কামকামিনীতে তীকার বীতরাগ । তিনি 
নির্লিপ্ত এবং উদাপীন। ২৫। 

চৈতম্তদেবের প্রহিমূর্তিতে চেন আছেন 
ফিনি বিশ্বাস করেন, ব্যাসদেবের গ্রতিমু্তিতে 
ব্যামদ্বেব আছেন ধিনি বিশ্বাস করেন' তিনি 
তাহাদের গ্রতিমূ্িতে তীহাঁদের দর্শন করিয়াই 



২.০০ 

বিশ্বাস করেন। চকমকীর পাথরে আগুন 
আছে যাহার! জানে তাহারাই চকষকীর পাথরে 
খাগুন আছে বিশ্বাস করে । ২৩। 

সাধারণ এক ব্যক্তির পাপ অপর সাধারণ 
এক ব্যক্তি লইতে পারে ন।। কিন্ত জগাইয়ের 
পাপ:নহাপ্রভু চৈত্রের লইতে পাঁরেন। ২৭। 

যে শ্রীরামচন্ত্রকে বিষুুর অবতার বলা হয় 
সেই শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধ-মানসে ছুর্গোঘসব 
করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে কত বৈষ্ণব গ্রন্থে 
ভগবানের পূর্ণ অবতার বলা হয়, সেই 

কৃষ্ণ কালী হইয়াছিলেন। প্রকৃত বৈষ্ণব 

দর্গী অথব।- কালীশক্তিকে অমান্ত করেন 
না। ২৮। 

শ্রমস্তাগবত এবং ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণের মতে 
কালীই কষ হইয়াছেন এরূপ কোন প্রম।ণ 
পাওয়া যায় না। কালী কৃষ্ণ হইবার কথা 
মহাঁভীগবতে আছে। মহাভাগবতের কৃষ্ণ, 
কালীর অবতাঁর। তিনে শ্রীবিষুর অবতার 
কষ অথবা গোলকেশ্বর রুষ্ নন । ২৯। 

মহাত্মা জয়গেবের মতে বলরামও শ্রীবিধুর দশ 
অবতারের মধ্যে এক অবতার । তিনি শ্রীরুষ্ণকে 
দশ অবতারের মধ্যে ধরেন নাই । ৩০ । 

রক গ্রঙ্দীপ হইতে অন্তান্ঠি প্রদীপ জালিলে 
সে গুলিও ইহার স্তায় হইবে । শ্রীকৃষ্ের 

সমন্ত' অবশীরই শ্রীকুষ্ণের ন্যায় শক্তি- 
সম্পন্ন । ৩১। | 

পরশুরাম ও রাম উভয়ই শ্রীবিষ্ণর 
অবতাঁর।-: একই সময়ে বিষণ রাম এবং পরশু- 
রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একটী জীবের 
ছই হইবার ক্ষমতা নাই। ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে 
একই সময়ে বু হইতে পারেন। তিনি বাস্ত- 

বিক রাসে বহু হুইয়াছিলেন। ৩২। 
সীধারণ লোক যেভাবে স্ত্রী-সম্ভোগ 

করেন বৃন্দাবনের শ্রীকষঃ সেভাবে করেন 

| 

মম পপ 

| 

স্পা পপ 

তা 
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নাই। তাহা করিয়া থাকিলে সে সকল ঘটনা 
লেখা হইত না; সে সকল ঘটনা শাস্ত্র হইত 
না। ধাহার। স্ত্রীর মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই 
তীর! অতি সমার্দরে ত'হাকে পুজ। করিতেন 
না। তাহা হইলে তীহ।কে অবতারও বলা 
হইত ন|। ৩৩। 

রাম ও বিষ্ণুর অবতার, পরশুরা মও বিষ্ুর 
অবতার | সেই জন্ত রাঁম অপেক্ষ! পরশুরামকে 
নিকট বলা, যাইতে পারে না। পরশুরাঁমও 
যে বিষ্ণুর দশ অরত'রের অন্তর্গত এক 
অবতার । ৩৪। 

শ্রীক্চের সকল বিকাশই শ্রীকৃষ্জ | ৩৫ । 
জামলের মতে যেমন একই সময়ে দুই 

কন্ঃ প্রকাশিত ছিলেন তদ্ধপ অন্ত কোন সময়ে 

এবং বর্তমান সময়েও একই পরমেশ্বর একাধিক 
রূপে প্রকাশিত থাকিতে পারেন । ৩৬। 

ব্যাকরণের প্রতোক ব্যঞ্জন-সন্ধির সুত্র 
অনুসারে অনেক শবই অ'ছে। প্রতোক 
স্তরে উদাহরণ দিবার সময়ে সে স্মস্ত 
গুপিই দেওয়া হয় নাই। ভগবানের অবতার 
হইলে কি গ্রাক্র স্বভাব চরিত্র হয় তাহ! 
বুঝাইবার জগ উদ্াহরণ-স্বরূপ ভগবাঁনের 
কএকটী অবতারের স্বভাব, চরিত্র, গুণ 
এবং কন্মসকল কোন কোন পুরাণে বর্ণিত 
হইয়াছে ৩৭। 

গীত'র মতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বেদবান্ত-প্রণেত। | 
তিনি স্বয়ংই গীতার ১৫শ অধ্যায়ে বলিয়'ছেন, 
“বেদাস্তকতেদবিদেবচাহং” | ৩৮। 

ভগবান যত অবতার হইয়াছেন, যত 
হইবেন তাহার! সকলেই ভোমাঁর 'পুর্জনীয় ও 
বনদনীয়। কারণ তাঁহার। সকলেই সেই এক 
ভগবানের বিকাঁশ। ৩৯। 
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সুস্ত্তি 

কেন শ্বপনের মাঝে দেখা দিলে মোরে কেন শোক-সস্তাপিত হৃদয়খানিতে 

়্ে. আকুল করিতে প্রাণ। বাহুতে জড়িয়ে ধরি। 
কেন দেখা দিয়ে নিমিষের মাঝে” বুকে টেনে নিয়ে পিরীতি-চুম্বনে 

তুমি হ'লে অন্তর্ধান ॥ _.. লইলে পরাণ কাড়ি। 
কেন হেসে হেসে মনোহর বেশে, সবই যদি ভুলি ভূলিব না সেই 

দাড়ালে নিকটে আসি। তোমার করণা-দানে। 
কেন বুক পেতে দিলে প্রেম-আলিঙ্গন, তব চুষষন-স্থৃতি রাখিয়াছি গাথি 

হাঁদিলে মধুর হাঁসি ॥ ( মম) মরমের মাঝখানে ॥ 

শ্রীঅনস্তকুমার হালদার |. 

ব্রেল্াগ্য। 

জ্হরিতী হি জীউ 

(পূর্ব-প্রকীশিত অংশের পর 1 ) 

কামই কামিনীর সহিত পুরুষের ভর্ত- থাকে । এইরূপ কামাম্মক সন্বপ্ধ দ্বারাই 

ভারধ্য| সন্বন্ধের কারণ। কামিনীই পুরুষের হতভাগ্য জীবের নরক প্রবেশের পথ সুগম 
কামচরিতার্থ করিবার আধার বা পাত্র। হুইয়! থাকে। ই্রমচ্ছস্করাচার্ধ্য তীহার মণি- 
বাহৃজড়বস্ত জ্নোগেই ইহার তৃণ্তি। রন্লমাল। ন।মক গ্রন্থে বলিয়াছেন». 

আস্ক্তিই সম্বন্ধের কারণ | পুরুষের কামাসক্তি “্বারিং কিমেকররকশ্তনারী” | 

বা কামাস্মিক অনুরাগ ঘ্/রাই কামিনীর প্রঃ নরকের একমাত্র 0১) দ্বার কি? 
সহিত সন্বন্ধ হুইয়। থংকে। এই সন্বন্ধ বিকৃত উঃ২-নারী। 

হইলেই তন্বীরা জীব সংসারাসক্ত হুইয়! যে কামিনী-সঙ্গ-সুখ লালসায় মোহাগ্বজীব 
অতিপাতক, মহাঁপাতকার্দির অনুষ্ঠান করিয়া হিতাহিত-জ্ঞান-শূন্ত হইয়া উদ্মাদের গ্তায় কও 

(১) একং--কেবলং--একমাত্রং ॥ টীকাকারগণ এই স্থলে একং অর্থে “এক মার অর্থ গ্রচশ 

করিয়াছেন । আমাদের ঠাকুরের প্রকটকালে প্রকাশিত “মণিরত্রমালা' নামক গ্রস্থেও এ ব্যাখ্য। 

দৃষ্টি হ্য়। সুতরাং আমরাও এ অর্থ গ্রহণ করিতে বাঁধা । কিন্ত এস্থলে "“একং”- প্রধান” আই. 

অথেই বোধ হয় স্রীমচ্ছঙ্করাচার্ধ্য উক্ত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন] ) কারণ নারী ব্যতীতও নবক্তে 

অনেক হেতু আছে ইহাই শস্ত্র-মত্ত। ু রি তে ই 

৪ বম্পান্বক 
২৬ 



২৯, 

গৃর্থিত কর্ধানুষ্ঠান করিয়া থাকে, এমন কি নিজ 
জীবন বিসর্জনেও কুষ্টিত হয় না, একবার যদি 
স্থির-চিত্তে সেই মোহিনী নারীর দেহ বিঞ্লেষ 
করিয়া দেখে এবং দেহান্তে শ্শানক্ষেত্রে 
তাহার কূপলাবণ্যের পরিণতি সম্বদ্ধে বিচার 
করিয়। দেখে, তাহা হইলে শিরা, মল, মূত্র, 
ক্েদ, খবক্ত, মাংস, অস্থি, চর্ম, পুষবিশিষ্ 
পুত্তলি এবং চিতাভন্ম ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিতে পাইবে না। যাহার কুটিল-কটাক্ষ 
কামাসক্তজীবকুলের চিত্র-বিকার উৎপাদন 
করিয়া মদনোন্ানায় ত'হাদিগকে রমণ- 

উৎসাহী করিয়া থাকে একবার ভাবিয়া দেখে 
ন1 তাহা কোন্ উপাদানে গঠিত। রম্ণীগণের 
যে “অঙ্গপ্রত্যঙগাদি দর্শনে জীবরূপ বিহুগকুল 
প্রলোভিত এবং -মোহপ্রাপ্ড হইয়া থাকে 

তাহা যে শিরা, রক্ত, পুষ ও বসাদির বিকাঁর ; 
মাত্র ক্ষণেকের তরেও তাহারা সে সম্বন্ধে 
চিন্তা করিয়! দেখে না। 

দুর্ভেচ্ জটিল নাঁরী-চরিত্র কে) সম্যক্রূপে 
বিচার ন করিয়া কেবল মাত্র বাহ-প্রণয়- 
ভঙ্গিমা দর্শনে এবং রূপলাবণো মুগ্ধ হুইয়া তৎ- 
প্রতি যে বিশ্বাস স্থাপন করে সে যে মোহিশী- 

নারী গার বিশেষরূপে প্রতারিত হয় তাহাতে 
বিদদুষাত্র সন্দেহ নাই । নারী নিজ-্থার্থসিদ্ধির 
উন্ঠ' এমন কুকাধর্য নাই যাহা করিতে পারেনা । 

এতৎস্বন্ধে শ্রীমন্তগবতে এইরূপ বর্ণনা আছে," 

শীপ্ীনিত্যধর্ বা সর্বধপ্মীসমন্থয।. 

.-এশরৎপন্পোৎ্সবং বক্ত।ং বচশ্চ শ্রবগামৃতম্। 
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং জ্্রীণাং কোবেদ চেতম্। 
নহিকশ্চিত প্রিয়ঃ স্ত্রীণামঞ্জসা শ্বাশিষাত্মনাম্। 
পতিং, পুক্রং ভ্রাতরং বা সস্তযর্থে ঘাতযন্তিচ” ॥ 

৬/১৮।৪১--৪২ 

অর্থাৎ কামিনীগণের বদন শরৎকা'লীন 
কমপের ন্যায় মনোহর এবং বাক্য কর্ণে অমৃত 
বর্ষণ করে, কিন্ত হৃদয় ক্ষুরধারের ্যায়-- 

তাহাদের চেষ্টা জানিতে পারে কাহাঁর সাধ্য? 
রমণীর] স্থার্থসাধনাভিলাষে আপনাদ্দিগকে 
আত্মীয়ের স্ত্রায় দেখায় বস্তুতঃ তাহাদের কেহ 
প্রিয় নাই। তাহারা! অর্থের জন্ত পতি, পুত্র ও 
ভাঁভাকেও বিন করিতে পাঁরে।. হাঁয়! 

অসংষমী ছত-বৃদ্ধি জীবকুল মোঁহবশ ৪ঃ' 
কুহকিনী-প্রমদাঁচরিত্র অব্গ * না হইয়া রূপ- 
যৌবন-সঙ্ক্রোগ লালসায় কত হীনতাই না 
স্বীকার করিয়া থাকে, কত লাঞ্ছনাই না ভোগ 
করিয়া থাকে ! ভুলেও একবার চেয়ে দেখেনা 
যে এই মায়াবিনী মোহিনীই তাহার শীতল 
শাণিত মারণাস্ত্র । ভ্ত্রীজীতি শ্বভাবতঃ সেবা- 
পরায়ণ।। এই সেব। (কোন কোন স্থলে ) 
তাহাদের পুরুষ-বশীকরণের যন্ত্র বিশেষ হ্হ্য়! 
থাকে। আমি জানি, কোন অল্প-বয়স্ক যুবক এ 
বশীকরণ যন্ত্্বার! এক বুদ্ধ! রমণীতে আসক্ত হুইয়] 
অকা্গ-মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হইয়াছে. প্রসিচ্ধ 
পুরাণ শ্রীমস্ভীগবতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 

(ক) বিরাগী পুরুষের পক্ষে স্ত্রীজাতি যেরূপ ঘৃণ্য, বিরাগী স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ 
জাতিও তুল্যরূপে স্বণ্য। এ র্ 

আমাদের বোধ হুয় লেখক এই "প্রবন্ধে ভগবছ্ধিমুখ মোহান্ধ সাধারণ 
লক্ষ্য করিতেছেন 'নতুব! শ্রীভগবচ্চরণসর্বাস্ব, শ্রীভগবানের অঙ্গবিশেষ 

' স্বীক্রাবাই প্রমুখ ভক্তরমনীরত্র অথবা প্রীভগবানের শ্রীবৃন্দাবনলীলা, শ্রীনবন্থীপলীলা 
বিন সহায়-স্বরপা ভক্তরমণীগণ 

রমণীকুলকেই: 
নারীদেহ্ধানী. 
কিস্ব! প্রচ্ছন্ন 

কাহারও দ্বণারবিষয়ীণভূত হইতে পারেন না। 
সম্পা্ষক। 



্ীপ্রীনিত্যধ্ম বা! সর্বময় 

“যোপযাতি শনৈমায়া যোধিদেববিনির্িতা। 
তামীক্ষেভাক্সনো মৃত্যুৎ তৃণৈঃকূপমিবারৃতং 1” 

হত 

প্মীকেই মা.বলি এবং'মা বৌঁধ করি। 
অপর কোন স্ত্রীলোককে মা বলি ও না, মা 

অর্থাং যোবিত্রপা দেবনির্শিত| মায়া বোধ করি ও না। ঈশ্বরকেই ঈশ্বর বলি এবং 
শুশ্রযাদিচ্ছাল ধীরে ধীরে নিকটে গমন করে, 

আত্মবান পুরুষ তাহাকে তৃণাবৃত কৃপের ন্যায় 
আপনার মৃত্যু-স্বূপ জানিবে। আমাদের 
গরমদয়াল শ্রীগুরদেব কোন ভক্তকে 

' বলিয়াছিলেন,-“ঘরে কাল সাপ থাকৃলে 
যেমন সাবধানে থাঁকৃতে হয় স্ত্রীলোকের নিকট 
সেইরূপ থাকবে ৮ অনেকে প্রথমত: 
স্্রীলোকের সহিত মা, মাঁসী, পিসী প্রভৃতি 
সম্বন্ধ স্থাপন করিয়! পরিশেষে ছ্ুরতিক্রম্য ইন্দ্রিয় 
দ্বারা অবশ হইয়া ঘ্বণিত পশুর ন্যায় তাহাতেই 
রত হইয়। থাকে। যে যোনি হইতে উদ্ভূত 
তাহাতেই আবার রম্ণ-্পুহ!! অহে।! 
অঘটন-ঘটন-পটা&সী মায়ার কি প্রভাব! 
ভগবান দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,--- 

“ব্রেলোক্যননী ধাত্রী স| গী নরকে প্রবম্। 
তন্তাং জাতে['ঘতন্তত্র হাহা সংসার সংস্থিতি” ॥ 

অবধৃত গীতা । 
অর্থাৎ নারী ভ্রেলোক্যজননী ও ধাত্রী, 

পরস্ক সে নিশ্চয়ই নরক, যাহাতে জন্ম হইয়াছে 
তাহাতেই রত হওয়া? হাঁহাঁ! একি সংসার- 
সংস্থিতি ! 

্র প্রকার অঞ্জিতেক্দ্রিয় পুরুষের রমণী 

কইতে দুরে অবস্থান সর্বতোভাবে কর্তব্য । 
ফিনি অর্ব-্ত্রীঞজাতিতে কালকামিনী মহা" 
কালীর গ্রকীশ দেখিষ। থাকেন, বিন জি তোল 
এবং নির্বিকার ভইয়াছেন, যিনি অপ্রাকৃত 

দিব্যমৈথুনত্বারা আত্মারাম হইয়াছেন তাহারই 
বিকৃত জৈরমৈথুনে অরুচি হইয়াছে? সুভাং 

স্রীলোক-সঙ্গ ঠাহার কোন ক্ষতি বা আনন্দের 

কারণ হইতে পারে না । যোঁগাচার্ধ্য ্রীপ্রীমদ- 
বতুষ্ীনানদদেব হারা বলিয়াছেন,_- 

. ঈশ্বর বোধ করি।. অপর কাঁহাকেও ইশ্বর 
বলি ও ন1! এবং ঈশ্বর বোধ ও করি না। 
ভগবান্ ক্ষত্রিয় হুইয়াছিলেন বলিয়। সকল 
ক্ষত্রিয়কে ভগবান বল না। ভগবান্ মৎ্হ্থা) 
কুর্ম, বরাহু হ্ইয়াছিলেন বলিম্না সকল মত, 
কুর্শা, বরাহ্কে ভগবান্ বল না । তবে কালী . 
্ত্রীরূপিণী বলিয়া সকল স্ত্রীলোককেই মা কালী 
বলিবে কেন?” “আগে যদন ভন্ম করে 
শিব প্ররুতি-দঙ্ধ ক'রেছিলেন। মদন তলম্ম 
যতদ্দিন ন| হয়, ততপ্দন প্ররুতি-সঙ্গ কোরনা। 
সাধারণের ভিতরে ম্দন রয়েছে, সাধারণে 
কোন্ সাহসে প্রকৃতি সঙ্গ করিতে সাহস পান ? 
এই প্রকৃতির ভিতর থেকে পরমাপ্রকৃতি দেখ! 
যায়, যদ্দি মদন ভিতরে ন1 থকে” । “ভক্তিষতী 
স্ত্রীলোকের নিকট বিশেষ সাবধানে থাকবে" 

কারণ তার ভক্তি, তোমার তার প্রতি 
আকর্ষণের কারণ হইতে পারে” । 
মহায্ম! তুকারাম বলিয়াছেন, 
“কজ্জল্*কি ঘর্মে যেত জেয়ান্ হোয়ে 

থোড়। বুদ্ লাগে পর্ লাগে। 

যুবতী কি সাতমে যেত! সিয়ান হোয়ে 
থোড়া কাম্ জাগে পর্জাগে ॥ 

অর্থাৎ কালির ঘরে যত কেন পাঁবধান 
থাক না গান্জে দাগ লাগবেই লাগবে। 
যুবতীর কাছে যতই কেন সাবধান থাক না কিছু 
কাম জাগংবেই জাগবে । | 

মহা শ্রীশ্রীর(মক্ক্। . পরমহংসপ্ধেব 
»বলিয়াছেন,--" ০ টা, 

“মেয়ে(মাষ ভক্তভিতে যণি:কেদে 
দ্য তবুও, 
কর্বে না”। 

গড়াগড়ি? 
'কোন হ.মতে; *.তাকে : বিশ্বাস 



প্রসিদ্ধ প্রীমন্াগবতে উক্ত হইয়াছে, 
-প্বরযিত্বাত্মনাধা বদাভালমিদনীশ্বরঃ | 
. ছেতং তাবয বিরমেৎ ততোহ্ম্ত বিপর্যয়; ॥ 

.. এতৎসর্বৎ গৃহস্থ সমায়াতং যতেরপি ॥ 
রর ] [. শা১1১৯-৮১১ 
-. অর্থাৎ যতদিন না আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা 

 দেহাঁদিকে আভ।সমাত্র বিবেচনা করিয়া জীব 
ছ্তন্্র হইতেছেন ততদিন ভেদজ্ঞান (স্ত্রীও 
পুরুষে ভেদজ্ঞান) করিবে। ভোগজ্ঞান 

'কইতেই বিপধ্যয়। ভোক্তা ও ভোগ্য-এই 
ভেদজান থাকে ত স্ত্রী-সঙ্গ-পরিহার কর্তব্য । 
এ সকল ধর্ম গৃহস্থ এবং যতির পক্ষেও 

:জানিবে। [1 
অহঙ্কার-প্রহ্ুত কর্তব্য-বুদ্ধি অনেক সময় 

অংসাত্র-পাশের কারণ হইয়া থাকে। অকর্তা 

হুইয়। কর্তা বোধ করা-এটা মোৌহিনীমায়ার 
কর্ম-কুশলত| এবং বিশেষ দক্ষতার পরিচয় | 
বটে। শৈশবাবস্থাঠ যখন তোমার কোন প্রকার 

'কর্ধ করিবার শক্তি ছিল না, তখন তোমার 

| 
ূ 

আত্মীয়বর্গকে কে রক্ষা করিয়াছিল? জীবন ; 
চঞ্চল এবং দেহ ক্ষণ-ভঙ্গুর ? কাল কখন তে মায় র ৫৪1) 200 016 
আহ্ধান করিবেন তাহ তুমি জান না? যদি 

তুমি অকস্মাৎ করাল কাল-কবলে পতিত হও 
তখন কি তোমার লিঙ্গশরীর উপস্থিত হ্ইয়া 
তোমার প্রিয় আক্মীয়গণের ভরণ-পোষণ।দির 
ব্যবস্থা করিবে? এই পৃথিবীতে তোমার জন্ম 
গ্রহ্ণ্রে পূর্বেই স্নেহ্ময়ী জননীর স্তন-যুগলে 

অমৃতময় দুধ সঞ্চার করিয়া কে তোমার প্রাণ 

রক্ষা করিয়াছিল ? কে হোমার রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য আজীয়-্বজন-গণের ব্যবস্থা করিয়াছিল ? 
এখনও তুম কোন্ শক্তি-প্রভাবে জীব-সমাজে 
মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়! আপনাকে 
ভাগ্যবান বোধ করিতেছ? ইহা কিসেই 

 মঙগলময় পরমকারুণিক জগদ্বদ্ধু শ্রীক্ভগবানের 

ূ 

ইচ্ছা-শক্তি এবং অহৈতুকী রুগাশক্ষির পরিচয়. 
নহে? তবে কেন তোমার দাঁস হইয়া মিছে 
প্রভু সাজিবার 'লাধ? তবে কেন তোমার 
এ অনধিকার চগ্চায়এত রুচি? ইহাঁকি 
তোনার বাতুলতার পরিচয় নহে ? হা হতভাগ্য 
মোহান্ধ জীব এত দেখেও কি তোমার অবিশ্বাস 
এবং অহ্তবুদ্ধির তিরোধান হয় না? 38516 
এ টিত্ 15512770096 112075৬, 

6 এ ঈশ্বর-পুত্র মহাত্মা ঈশ। বলিয়াছেন, 
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পরীপ্রীনিত্যধন্ ব| সর্বময় 
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এক প্রাণ দ্বারা ছুই প্রেমাম্পদের ৫সব! 

কখনই হইতে গারে না। যে প্রাণ অনিত্য 
বিষয়ে অপিত হইয়'ছে, তাহ! কি প্রকারে 
প্রেমময় নিত্য-ভগবানে অর্পিত হইতে পারে ? 
একই সময়ে হীসি কানন! ছু'য়ের প্রকাশ দেখিতে 

২০৫ 

পাওয়!ষ|য় না। 81015এ [5৮755120701 | 

এ ঈশ্বর-পুত্র মহাম্মা যিশুধৃষ্ট বলিয়াছেন, 
' পাবি০ 02702056৮55 জো0 1025 $ 

6515) 001 2101)61 170০ দা111 17266 06 0205 

৪00 19৬৩ 6) ০0167 ০: 6156 195 111 

1014 08০ 010০ 810 0651196 (19৩ 01161, 

খত 08171065816. 000. 2130 212170- 

0001): [1017785 12. 1061)085 তাহার 

0 1 1001096108 ০ 0185 মামক 

গ্রন্থে ৰলিয়াছেন,-- 
“1177 1361095601৪ 01 1১৪ 1186806 
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শ্রীভগবানে ধাহার অন্থরাগ হইয়াছে 
তাহার অন্ত কোন বস্ততে অনুরাগ হুইতে 
পারে না। যিনি সর্বস্থ ত্যাগ দ্বার নিত্য- 
প্রেমামুতের একবার আস্বাদন পাইয়াছেন 
তাহার বিষয়-বিষ্টারসে কি প্রকারে রুচি 
হইবে? ক্রমশঃ 

ীমহে্বরাননদ অবধৃত। 

অন্মুক্তাপ 

আমি যে পাঁপিনী, চির-অভাগিনী.০ 
কেমনে পাইব গোর! গুণমণি ? 

নাহিক ভকতি, নাহিক সে মন উস” 

ভজন বিহীনে পায় কি মে ধন? 
-একেত দুর্মতি, তাছে নানা দোষ, 

কোন্ গুণে বল হবেন সন্তোষ ? 

কুপথেতে মন সতত যে রয়, 

্রীপদেতে মন নাহি হয় লয়) 

ভিন] । 

ংসার-বাসন। গ্রবল যাহার 
তারে পাওয়। তার মরীচিক। সার। 

সৌরভ-বিহীন কুস্ুমে ষেমতি 
ত্রমরার কতু নাহি হয় স্থিতি, 
তেমতি আমার হদয়-কমল 

বিহীন-সৌরত হীন-পরিমল 
এ হেন কমলে কেন বা আসিবে ; * 
কেন বা আজিয়ে কেন বা! তুধিবে ? 
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আমি যে নিঠুর অতি পাপাশয় । 
: এহেন হৃদয় তার যোগ্য নয়। 

আমারি বেদনা শতত বাখানি, 

তীর সুখ. ছুংখ তিল নাহি শুনি । 

- ঘোর স্থার্থপর আমি গৌ৷ জগতে ) 
. ভূ নাহি হই রত পর-হিতে | ও 

. পরপ্রী-কাততর আমার মতন 

নাহি দেখি কোথা আছে হেন জন। 

পিরীতি কেমন কিছু নাহি জানি, 
তবু হয় সাধ পেতে গুনমণি । 

: ধিক্ ধিক্ মোবে ধিক্ শতবার, 
কিছু মাত্র প্রেম ন।হিক আমার | 

জগতে যে জন হয়েছে নিংস্বার্থ 

সেই পেতে পারে সেই পরমার্থ। 

আমার বাসনা শুধু স্থার্থময় ; 

আপনি নিস্বার্থ সেই ঘ্বয়।ময়। 

কতশত পাপী মহাঁপাপী আর 

অবহেলে তারা হয়েছে উদ্ধার । 

নাহি জানি কত করিয়াছি পাপ, 

স্তাইতে পেতেছি বিষম সন্তাগ | 

হয়ত কাহার বাসনার ধন 

নাহি দিয়ে তারে করেছি গোপন ॥ 
কাদিয়ে কাদিয়ে দিয়েছে গে শাপ, 

তাই সে বুঝি বা পাই মনস্তাপ। 

_ করমের ফল আপনি ভূ'গব, 

নিজ ছুঃখ তরে পরে ন] দুষিব । 

- যত হুঃখ ধাত। দিবে গে। আমারে 

অবহেলে. তাহ। পাতি লব শিরে ৷ 

বড়ই কঠিন আমার হৃদয়, 

কিছুতেই ইহা কোমল না হয়। 
 গুনেছি-বঙ্জর বড়ই কঠিন ; 

.. বুঝিব হাদরে পশিবে যে দিন । 

» বথ! বেন মন কাদ শত ধারে, 

4; ইথে কি যাবে মলিনত| দুরে ? 
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জ্ীপ্্রীনিত্যধন্ম বা! সর্ধধর্শমস্বয় । 

আগে না ভাবিয়ে করিয়াছি কাজ, 
এখন কাদিতে হয় না কিলাজ ? 

নিরদয় তুমি, তোমার মতন 

কে আছে জগতে বল হেন জন? . 

ধাহারে দেখিবে সেই তোমা হ'তে 

শত গুণে ভাল ; নাহি আন ইথে। 
তুমি যদি মন হইতে আপন, 
তবে কি বিপদ ঘটিত মন ? 
এবে যে কাদিয়ে হতেছ ব্যাকুল? 

হত মম হুঃখ তুমি তার মুগ । 

কুশঙ্গ করিয়া! আপনি মজিলে ? 
মজিম্কে আপনি আমারে মজালে । 

কত ষে তোমারে করেছি বারণ 
এখন সে সব হয়কি স্মরণ ? 

পাপ-গ্রলোভনে করি বিমোহিত 

অন'য়?সে তুছ হরে নিলি চিত । : 

যে কাঁজ করেছি তোম। সহম্ুখে 

শেল ষম এবে বাঞ্জিতেজে বুকে ৷ 

করমের ফল আম রে ফলিবে ; 

তোমারে দৌষিলে কি ফল হইবে? 

পাপেঠে এ তন ঘিছে যখন 

ত্যজিতে পরাণ, উচিত এখন । 

পাপ ভারে হ'লে। অবশ এ দেহ; 

রাঁথ ছু:খিনীরে যদি খাক কেহ। 
ঘোর অন্ধকার হেরি সমুদয় ১ 
আপনার দোষে মরিলাম হান! 

ভাবতে ভাবিতে ধনী উর্ধ-পানে চীয। 

রাখি শ্ীগৌরাজ বলি পড়িল ধরায় ॥ 
চেতন পাইয়। ধনী ইতি উতি চাঁয়। 
আকুল-পরাণে শুধু করে হাস হায়॥ 

' শ্রীবৃত্যুগোপাল গোস্ামী 
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৫৫ অবন্বভাক্প* ॥ 

' অবতার এই শবটর অন্ধানগত অর্থ 

কোন উচ্চতর স্থান বা প্রদেশ হইতে কোন 
নিয়তর স্থ'নে আাগমন। কি হিন্দুঃ কি 
মুসলমান, কি খুষ্ান সকল ধন্দশমতেই 
শ্রীভগবানের নিত্যধাম এই-জগৎ হইতে কোন 
অজানি* অতি উচ্চতর প্রদেশে অবস্থিত। 
আনন্দময়ের সেই আনন্ধধাম হইতে কখন কখন 
শ্রীভগবান নরবপুধারণ করিয়া! এই ধরাঁধামে 
জীবের উদ্ধারের পথ দেখাইয়া! দিবার জন্য 
আগমন কধেন।; ইহাকেই শ্ীহগবানের 
অবতার-গ্রহণ কহে। সাধারণতঃ মুসলমান ও 

খুষ্টানগণ -শ্ভগবানের অনেকবার এজগতে 
অবতার-গ্রহ্ণ স্বীকার করেন ন। কিন্তু তাহাদের 
ধর্দশান্্রে অতি প্রচ্ছন্ন-ভাঁবে এ সম্বন্ধে কি মত 
প্রকাশিত আছে তাহ পরে আলোচন। করিবার 
ইচ্ছা রহিল। পরস্ত হিন্দুশাস্্রানুসারে 
প্রীভগবানের এইরূপ অবতার-গ্রহণ অসংখ্য বার 
হইতে পারে । যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধশ্মের 
অভ্যুত্থান হয়, যখনই ধরন্ধপ্রাণ সাধুগণ অধর্শের 
অত্যাচারে উতপীড়িত হইতে থাকেন ;_যখন 
মোহান্ধ জীবকুল ধর্শ-রাজ্যে, সাধন রাজ্যে 
জুষ্টাচ।র আরম্ভ করে, হিন্দুশান্ত্রমতে তখনই 
শ্রীতগবানের অবত।র গ্রহণের সময় হ্য় ! 
কি জানি ভারতের কোন ভাগ্যোদয়ে 

আঁজ কাল হিন্দুধর্মের বড়ই আশীপ্রদ অবস্থ।। 
শুধু হিন্দুধন্ম কেন বর্তমান কালে সকল ধন্মের 
সাধ্গণের প্রাণেই যেন কি এক আান্দের 
খেল! দেখ! যাইতেছে--সকঞ্গেই যেন স্থীয় 
্বীয় ধর্মান্্ানে একটু বিশেষ নিষ্ঠাবিশিষ্ট। 
৪০৫৯ বৎসর পূর্বে হিন্দুরমণীগণকে অথব। 
সরলবিস্বাসী পার্থিবশিক্ষা় অশিক্ষিত বা 

অল্ল-শিক্ষিত হিন্দুগণকে ধর্াচ্ষ্টান করিতে 

দেখিলে বিশ্ব-বিগ্তালয়ের উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ 
উপহাস করিতেন। ধর্মের আচার-ব্যবহারগুলি 
অন্স, ভ্রান্ত, শ্বার্থপর ধন্মধ্বজিগণের কল্পনাপ্রস্থত 
(কৌশল মাত; ইহাই অধিকাংশ মুবকের ধারণ! 
ছিল। কিন্তু বর্তমান কালে সন্ধ্যা-গায়ভ্রী অথবা 
নমাজ প্রভৃতি শ্রীভগবানের উপ1সনায় আস্থাবান, 
ধর্মশ।ন্্-নিষিদ্ধ আচার-ব্যবহারাদি পরিত]াগে 
ও ধর্শনির্দি্ট আহার-বিহারাদিতে প্রগাট 

নিষ্ঠাবান উচ্চশিক্ষিত যুবকের সংখ্য। কম নহে। 
অবশ্যই বলিতে হইনে বন্ুন্ধর] ঈদৃশ সন্তান- 
রত্বুগাভে নিশ্চয়ই ভাগ্যবতী কিন্ত 
ইহার কারণ কি? এই ক্ষুদ্র লেখক ও তাহার 
বন্ধুবর্গের ধারণা এই যে শ্রীভগবান বা তাহার 
অভিন্নন্ৃদয় অব্তাঁরকল্প মহাপুরুষগণের এই 
ধরাধামে পাদম্পর্শই ইহার একমাত্র কারণ।. 
বায়ুরগতি যেন: ফি৫িয়াছে- অজ্ঞান, অবিগ্ঠা, 
মোহ প্রভৃতি অন্ধকার যেন জান-সথয্যের উদর, 
আনন্মময়ীর আগমনে ভীত, সঙ্কুচিত ও 
পল৷য়নোনুখ | 

এক্ষণে দেখা যাউক ধর্ণবিষয়ে জগতের 
এমন কি অবস্থা হইয়াছে যাহাতে শ্রীভগবান 
বা তাহার কোন প্রিয়পার্যদের অনার প্রত্যাশ। 

কর! যায়। আ্রীচৈতগ্দেবের আঁবি9াঁবে, 
চারিশত বর্ষ পুর্বে সেই প্রেমনিধির প্রেমবন্তাঁ় 
ভীরত ভূমিতে এক মহাঁপলীবন উপস্থিত 
হইয়াছিল। ইহার একশত বৎসর পরেও 
সেই প্লাবনতরঙ্গে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, 
র্রীনিবাস ও শ্রীস্তামানন্দ এই প্রত জীড়া 
করিয়াছিলেন । 

তৎপরে সেই প্রেম-ভক্তি- সিক্ত বহর 
জীবের স্বভাবসিত্ধ  হুর্াতি্রনিত: কলুষতাটে 
আবার ক্রমে ক্রমে কঠিন. হইতে আরম্ভ 



হইল (শুধু কঠিন নহে অন্ুরগণের টা", 

চারে ক্রমে ধরণী-বক্ষ কলুধিত :ও পুতিগন্ধ- 

মর ' করিয়া তুলিল। সরলপ্রাণ ধর্প্রিয় 
জীবগণও  আঁনুরী মায়ার কুহকে পড়িয়া 

অন্ধকারে পথহারা হইর। "হা জগদীশ” 

“হা! দয়াময়” বলিয়া আর্তনাদ করিতে 

লাঁগিল। এই আন্রীমায়ার প্রঠাপ এতই 

বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে শ্রীভগবানের অঙ্গবিশেষ 

কোন মহাপুরুষ হিন্দকুলের কোন স্তবিখ্যাত 

আঁচার্ধ্যকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই কুহুকিনীর 

কুহকে পাড়য়া উ.হা'র চিরপ্রসিদ্ধ পূর্বপুক্রষগণের 

প্রাণের প্রাণ কুলদেবতা! শ্রীরাধাগোবিন্দ নিগ্রহ ূ 

বিসর্জনের প্রয়াসে কুষ্ঠিত হয়েন নাই। 

ইহা অপেক্ষা ধর্মের গ্লানি আর কি হইতে 
পরে? ৪৫* বৎসর পূর্বে আচার-নিষ্ঠ 

'হন্দ-কুলের মুখপাত্র উচচশিক্ষাঞ্থ শিক্ষিত 

" যুবকগণ "হিন্দুআঁচীরে পদাঁধাতি করিয়া যজ্নৃত্র 

. পরিত্যাগ, নিষিদ্ধ আহার "প্রভৃতি কার্ষে। 

গৌরব মনে করিতেন। যঙ্রমান ও 

শিষ্যগণের ধর্ধে অবিশ্বাস ও অনাস্থা দেখিয়া 

পুরোহিত ও শিষ্যব্যবসায়িগণ স্ব স্ব বৃত্তি 

পরিত্যাগ পূর্বক উদরানের জন্য ব্যবসাগনাস্তর 

গ্রহণ করিয়াছেন। পক্ষপাতশূন্য হইয়া 

সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অবশ্ত বলিতে 

হইবে . হিন্দুসমাজ ভ্রষ্টাচার ও কপটতার 

নিয়্তমন্তরে নামিয়াছিল। শান্স-বিশ্বাস, ধর্ম 

বিশ্বাস ভারততুমি ত্যাঙ্গ করিয়াছিল বলিলেও 

অতুযক্তি হয় না। 
হিদ্বধন্ম আচার প্রভৃতির জন্যই প্রসির্ধ 

ম্তরাৎ অন্তান্ত ধর্শেরও ঘ্ীনি ও অবনতি 

শ্বীকার করিলেও আঁচার নিষ্ঠাদি বিষয়ে হিন্দু 

ধু প্রথম উল্লেখের যোগ্য। কেবল তাহাই 
নহে পরমদয়াল ভোলানাথ ও করণামযী 

মা গিরি! জীবের গ্রতি অশেষ করণাবশত 

নিত্যধন্মী বা সর্বধর্শসমন্য। 

কলিজীবের অতি সহজসাধ্য যে ত্নসাঁধনাদি 

্রবর্তিক্ক করিয়াছেন তাহার মধ্যেও আনুরী- 
মায়! গ্রবেশ করিয়া জীবকুলকে ছারেখারে 

দ্বিবার উপক্রম করিয়াছে । এই মায়াবিনী 
মোঁহে পড়িয়। কত শত ধর্শপ্রাথ সরল সাধক ও 

কত শত সরলা সাধবী কুলকাঁমিনীকে ভীষণ 

নরকের পথে অগ্রসর হুইতে হয়। আবার 

কলিহত দুর্বল জীবের ছুঃখে উদ্তরান্ত হা 
দ্য়ালের শিরোমণি শ্রীনিত্যানন্দরাম জীবের. 

উদ্ধারের ষে অতি সহজ উপায় দিবার জন্য 

। জীবের পায়ে ধরিয়া কাদিয়াছিলেন, তাহার 

মধ্োও অস্টুর-কীট প্রবেশ করিয়। উহার অস্থি- 

মজ্জা পর্যান্ত ভক্ষণে কৃতসঙ্কল্প হ্ইয়াছে। 

ছ্নিত্যানানদের আবেশাবতাঁর শ্রীনরোত্তম 

ঠাকুর যে প্রীবৈষ্বের অধরামৃত লাতের জন্ 

উদ্মত্তবৎ ব্যাকুল ছিলেন (১) আজ সেই 

জ্রীবৈফবের নাম হইয়াছে “বর ।” প্রদেশ 

ূ বিশেষের (২) প্রকাশ্য বেশ্টাগণের মধ্যে 

অনেকের উপাধি “বৈষ্বী”। বৈষ্ণব ধা! বৈষবী 

গৃহস্থবাড়ী ভিক্ষায় আসিলে গ্ৃহস্থগণ নিরাপদ 

মনে করেন না। এই ক্ষুদ্র লেখক স্বকর্ণে 

শুনিয়াছেস্্বঙ্গদেশের কোন প্রর্দেশে কোন 

বিশিষ্ট উচ্চকুলসম্ভূত ভদ্রসস্তান তীহার বয়স্থা 

কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে বলিতেছেন “ ন। হয় 

সাধন-ভজন করিবার জন্য মেয়েটা কোন 

বাবাজীকে দ্রিব"। আর এক সময় এ 

প্রদ্ধেশের কোন একটী বন্ধু এই লেখককে 

জীগৌরাঙ্গের ভক্ত মনে করিয়। এক সমম্ব 

জিজ্ঞাস! করেন “্মহাশয় কিশোরী ভজন €? ), 
কি প্রকার ?” : খল দেখি ভাইি এই .ঘোর 

(১) “বৈঝবের উচ্ছিষ্ট তাহে মোর মনেনিষ্ঠ . . 

তর্গণ ঘোর বৈষবের না (৯ 

(২) কুচবিহার জিপি 



জ্রীপ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধন্নসমন্থয় 

ব্যাভিচারের আোতে পরম ভক্তিমতী ব্রীমাঁধবী 
কাসীর হস্তে জ্রীমন্মহাপ্রভূর সেবার জন্য কিঞ্চিৎ 
তঙূল-ভিক্ষা-অপরাধে ছোট হরিদাসের 
আর্জীবন-বর্জন কি জীবকুলের ম্মরণ থাকিতে 
পারে? শ্রীচৈতন্যের কোন লীলাভূমির 
অধিবাসী বিরক্তবেশী সাধু মৌহীস্তের 
মোকদামাদিতে উক্ত জেলার ধর্মাধিকরণ পরিপূর্ণ 
বলিলেও অতুযুক্তি হয় না; বল দেখিভাই! 
ইহার মধ্যে থাঝিয়া মহাপ্রতুর মুখশুদ্ধির জন্য 
কণামাত্র হরিতকী-সঞ্চয়ের অপরাধে শ্রীগোবিন্দ 
ঘোঁষ ঠাকুরের বর্জন শ্মরণ করিতে পারা যাঁয় 
কি? শ্রীচৈেতনোর জ্ন্মভূমি শ্রীধামনবন্ধীপে 
তীর্থাত্রীবেশে সমাগতা, অবৈধ-সংযোগে 
গর্ভবতীর গর্ভনাঁণ ও ভ্রণহত্য-নিবারণ উদ্দেস্তে ূ 

জেলার প্রধাজী রাজপুরুষ-প্রমুখ করণ-গদয় | 

কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষিত ভদ্রসস্তানগণকে উক্ত 
শ্রীধামে “মাতৃমন্দির” স্থাপন করিতে হইল; 
বল দেখি ভাই ভক্তগণ ! তোমাদের 
প্রীচৈতন্যের আসিবার কি সময় হ্য় নাই? 
একটিমাত্র সন্নাসী গৃহে পদার্পণ করিলে গৃহস্থের 

পুণ্যের অবধি থাকে না? সেই সন্যাসীণদলের | 
হস্তরেখা-গণদা, ওষধ দ্বান প্রভৃতি কার্য 
নিবারণজনা গৃহ্স্থগণকে দ্বার রুদ্ধ করিয়! 
রাখিতে হুয়--রাঁজসরকারকে উহাদের গতি- 
বিধিতে লক্ষ্য রাঁখিবার জন্য প্রহরী নিযুক্ত 
রাখিতে হয়; বল দেখি ভাই জ্ঞানীসমাজ ! 
কৌগীন-সর্বন্ব পাণিপাত্র শ্রীশঙ্করাচার্যোর 
আগমন আবশ্তক হইয়াছে কি না ? 

মুসলমানগণের ইদ্ বক্রিদ্ প্রভৃতি -পর্ব 
উপলক্ষে হিন্দুমুসলমানের ভীষণ সংঘর্ষ-নিবারণ- 
অন্ত রাজপুরুষদি গকেও ব্যতিব্যস্ত হুইতে হয়, 
ভবে বল দেখি সাম্যবাদী! একহস্তে পুরাণ, 
একহভ্তে কোরাণ, একহন্তে বইবেল ও 

একহান্তে স্রীনিত্যানন্দের উদারনীতি লইয়া, 

৮ 
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সেই চতুভুজের অনতারের প্রয়োজন হইয়াছে 
কিন! ? দেশের ধর্ম-বিপ্লব লক্ষ্য করিয়া 
ধর্মপ্রাণ সাধ'রণজনসমাজও শ্রীভগবাঁনের অব- 
তারের প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন । 

বিশ্ববিষ্ভাঁলয়ের উচ্চ-উপাঁধি-ধারী, হিন্দু সম'জে 
পদস্থ ভারতের এক্জন প্রধান কবি (৩) 
বলিতেছেন “জগতের সকল ধর্মে জড়ত্ব প্রবেশ 
করিয়া ভারতে ও জগতে ঘোরতর অশান্তি 
উপস্থিত করিয়াছে । আবার ধন্মের গ্লানি ও 

অধর্মের অভু।খাঁন ঘটিয়াছে। কালপুর্ণ ; এখন 
সেই মহাপ্রতিজ্ঞা আমাদের একমাত্র আশা; 

“সম্ভবামি যুগে যুগে ।” এস এই মহা আশা 
স্রোতে জান্ঠীয়তরণী ভাসাইয়। দরিয়া তাহার 
'আবাহনের জন্ত আমর! ভারত সস্তানগপ 

অগ্রসর হই ।” গুধু আমরা বলিতেছিনা এ 
দেখুন সুদুর মার্কিপরাজ্যে শ্রীভগবানের 
ভক্তগণ “তারা-সমিতি” € ৪) সংগঠন করিম্ব! 

সিংহনাদে জগতে খাষণ। করিতেছেন 
“আমরা (সেই ) নক্ষত্র পূর্বদেশে দেখিয়াছি ।” 
“০ 1175 5601) 616 9151 11 11) 7256” 

( ৫) এ দেখুন খুষ্ট-সমাজও প্রকাশ্য পত্রিকার 
জগতে প্রচার করিতেছেন যে, যে কমটা লক্ষণ 

পূর্ণ হইলে খু্টদেবের পুনরাগমনের কথা 

( খৃষ্টশান্ত্রে লেখা আছে সেগুলি পূর্ণপ্রায়। 
ভীরতবাসীর ধর্মীবনতি দর্শনে কিছুদিন পূর্বে 
বাঁসস্তীর. বরপুত্রী যে বেশাস্ত-দেবী (৬) 
প্রকাশ্ঠ সভায় সজলনয়নে বলিয়াছিপেন 

“হায় রে, ভারত-সন্তানের কি হুর্দাশা ! আমি 

€৩) কবিবর নবীনচন্্র সেন। 
( ৪.) 1086 96৬: 9০০০5, 

(৫) যে নক্ষত্র দর্শনে পূর্ববদেশীয় ত্গাগ গড়ু 

বা বা দির হল 
(৬) “40309 79৪0৮. 
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ূ . আমাকে কিন। ধর্শ-ক্ষেত্র 

ভারত-ভূমিতে আসিয়া ত্রাঙ্মণ সন্তানগণের 
সমক্ষে ধর্দনব্যাখ্যা করিতে হইল ?” শ্রীভগবানের 

সেই পুত্ব-হুদয়। চিহিতী-সেবিক দাক্ষিণাত্য- 

বালী জনৈক ব্রাঙ্গণ-কুমারকে শ্রীযীশুর (1) 

অবতার সন্দেহ করিয়। প্রকাশ্ত-ভাবে প্রচ'র 
করিতেছেন। মুসলমানগণেরও সেই সুর। 

আর হিন্দু সাধক-সমাজের তো কথাই নাই। 

অবতার. দর্শন ভারত-সন্তানের পক্ষে নৃতন কথা 

নহে। বর্তমান সময়ে এই ভারতবর্ষের বিশেষ 

বঙ্গদেশের অদ্ভুত-নিষ্ঠাবাঁন, পরমভক্তিমান ভিন্ন 

ভিন্ন সাধক-সম্প্রদায় আপন আপন গুরুদেবকে 

প্রীভগবানের অবতার বণ্িয়া প্রচার করিতে 

আরস্ত করিয়াছেন । ইহাতে বোধ হইতেছে 

এবার শ্রীভগবানের গীতোক “আচার্ধ্য-রূপী 

"গুর-অবতার | শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহুংসদেবের 

প্রীচরণাত্রিত সেবকগণ তীহাঁকে শ্রীভগবানের 

অবতার বলিয়া প্রচার করিখেছেন--শ্রীমৎ 

বিজয়কৃষ্ণচ গোন্বামী মহাঁশয়কে তাঁহার সেবকবৃন্দ 

“অবতার” বলিতেছেন। মহাম্ম 'পাগল 

হরনাঁথকে তাহার অনুচরবর্গ অবতার বলিয়! 

প্রচার করিতেছেন | উৎকলে সাধু “বিশ কিষণত 

' আপনাকে +অবতার “বলিয়া প্রচার আর্ত 

করিয়াছিলেন। আবার ম্বনামথ্যাত শ্রীযুক্ত 

স্তামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় “সোহহংস্থা মী”- 

_ নাষে আপনাকে শ্রীভগবাঁনের সহিত অভেদ 

বলিয়৷ রটন। করিতেছেন। শ্রীমৎ জগন্ধ 

ভট্টাচার্য গ্রভুকে তাহার অন্প্রদীয় শ্রীগৌরাঙ্গের 

অবতীর বলিয়া! ঘোষণা! করিতেছেন, শ্রীপাঁদ 

ফাধারমণ চরণদাসবাবাজী মহাশয়কে তীহার্ঘ 

আশ্রিত সেবকগণ অবতার বলিয়৷ প্রকাশ 

 স্কবরিতেছেন আর ্রপ্রীমৎ জ্ঞানানন্দ অবধৃত 

স্খ্হাঁরাঙকে ভীহার শিষ্যমগুলী ভ্রীভগবানের পুর্ণ 
মবাঁর বলিয়া ঘোষণা! করিতেছেন । ইত্যাদি 

ীপ্রীনিতাধর্ম বা সর্বাধর্দসমন্থয় ৷ 

ইত্যাদি। অনরধকারী ধর্শবিমুখ বাক্তিগণ 
হয়ত রহন্ত করিয়া বলিবেন ষে অবতারের- 

ছড়াছড়ি; আমর! কিন্ত তাহা! বলি না। 

প্রীগৌরাঙ্গদেবের দীনভাবসিন্ধ কোণ একটী 
চিহ্নিত 5ক্তের কে ক্ঠ মিলাহিয়! আমরা বলিতে 

চাই ষে খ্রীভগবান আঁছেন, তাহার দেখা 
পাওয়া যার, এই ধরাধামে তাহার অবতার 
হওয়া সম্ভব ইত্যাদি বিশ্বাপ বহুভাগ্যে হইয়! 
থাকে গুতরাং ধরণীদেবী ও তাহার 

সন্তানগণের বড়ই সৌভাগ্য যে জগংবাসী 

আজ মহাপুরুষগণকে অবতার সন্দেহ করিয় 
তাহাদের চরণে আত্মসমর্পণ করিতে 

শিখিতেছে। শ্রীভগবানের ভক্তগণ মধুচক্র- 
বিচুত মধুকর,-মধুর. আম্মা তাহার] বেশ 

জানেন; তাঁহাদের বদনে কিঞ্িস্্মধিক পরিমাণ 

মধু লাগিলেই তাহাদের মধুচক্র ন্মরণ হয়। 

ফলত তাঁহার ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুব কম। 
তাহারা মধুচক্র-অনুসন্ধীনে উদ্ভ্রান্ত বলিয়া 

আঁপাততঃ একট ভ্রাস্তি-ভাব দেখাইতে পারেন 

বটে কিন্তু পরিণামে তাহারা ষে নিশ্চয়ই 

মধুচক্রের অনুসন্ধান পাইবেন সে বিষয়ে 

অণুয়ারও সন্দেহ নাই। শ্রীমণ্ রামকৃষ্ণ পরম- 

হংসদ্দেব বলিতেন “যে সুতার কারবার করে 

সে সতী দেখিলেই বলিয়া দিতে পারে কত 

নম্বরের শুৃতা।” শ্রীগ্্রমৎ জ্ঞানানন্দ -স্থামী 

মহাঁরাঁজ বলিতেন দন্থামী যেরূপ ছম্মবেশেই 

নিরুদ্দেশ হউন লা কেন পতিত্রতা রমণী 

তাঁহাকে দেখিলেই চিনিবে ।” সুতরাং আমাদের 

বিশ্বীস পথ্শামে ভক্তমধুকরগণ স্বীয় স্বীয় 
গুরুকুপাঁয় সেই গুরুয মধ্যদিয়াই পুর্ণ-ূর্ণ পূর্ণ 

অবতার সেই ছ্বগংগুরুর সন্ধান পাইবেন ] 

বর্তমানে স্বীয় হ্বীয় গুরুদেবকে শ্ীভগবানের 

অবতার সিদ্ধান্ত করিয়া কোনই 'অন্তায় 
করিতেছেন ন। ? বরং এরূপ না করিলে শাল্স-' 



প্্ীনিত্যধর্ধা বা সর্বময় 

অনুসারে অন্তাঁয় করা হইবে ; কারণ হিন্দুশাস্্র- 
মতে শ্রীগুরুতত্ই শেষ তত্ব এবং-_- 

*গুরৌমনুষ্যবুদ্ধিস্ত নরকং ব্রজেত” 
“গুরুতে মন্ুষ্য-জ্ঞান মহা! অপরাধ” 

ইত্যাদি শীল্ত্র-শাসন অনুসারে 
“গুরুত্রন্ষ। গুরুবিধুঃ গুরুদে লোমহেশ্বরঃ 
 গুরুরেব পরংব্রদ্ষ”” 

এই মন্ত্ররাজটী হৃদয়ফলকে স্বর্ণাক্ষরে অহ্কিত 
করিয়। উহার সাধন করিতে সাধক ও ভক্ত 
মান্রেই বাধ্য। অন্যথায় অভীষ্টলাভ অসম্ভব । 
আমরা কিন্ধ কেবল এইটী চাই £-- 
প্মাঁতিয়ে দে আনন্দময়ী একেবাবে মেতেযাই | 

তবপ্রেষ-লুরাঁপানে আনন্দেতে নাচিগাই ॥ 
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে, তব নামন্থরাপানে | 

মাতুক ধৃত নরনারী দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই ॥” 
হায়! আমাদের কি সে দিন হবেঃযে 

জগত্বাসী উন্মত্ত হইয়া “জয় গুর” “জয় গুরু” 
রবে দিকৃমগুল প্রতি-ধ্বনিন্ করিবে? আবার 
কত দিনে দেখিব-_ 
«“সংকীর্তন-মাঝে নাচে কুলের বোহারি ?” 

তাহা হইলে এই অধম লেখক্ক সেই অলৌকি$ 
গুরুভক্ত, হর্িভক্ত, শিবভক্ত, শক্তিভক্ত 

সেবকগাণির চরণ-ধুলি অঙ্গে মাঁখিমা জীবন 

সার্থক করিতে পারে । উপসংহারে বলি ভাই, 

সাধকবর্স, ভক্তবৃন্দ ! এ ব্যাপার আজ নৃতন 
নহে। ্রীচৈতন্ত-অবতার-কালেও ঠিক এই 
কাণ্ড হইয়াছিল । তখনও সাধক্দল ভিন্ন ভিন্ন 
স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মহাঁপুরুষকে অবতার বলিয়া- 
ছিলেন । শেষে শ্রীচৈতন্তমহাসাগরে সব -নদী, চিরতরে পূর্ণ হ্ইয়| যাইবে । 

২১১ 

নালা .মিলিত হইয়। আত্মহারা! হইয়াছলেন। 
এমন কি শ্রীভগবানের অভিন্নদেহ শ্রীমৎ নিত্যা- 
নন্দ প্রদ্ধ ও শ্রীমৎ অদৈত প্রত ও আপনারা 
প্রভুসংজ্ঞায় আখ্যাত হইয়া শ্রীচৈতন্যকে 

“সিমন্মহা প্রভূ" সংজ্ঞাদিয়। ধুলায় গড়াগড়ি 
দিয়াছিলেন। 

তাই বল এসভাই জ্ঞানী, কক্ধী, যোগী, 
ভক্ত, প্রেমিক-__-এসভাই হিবু-মুসলমান-খুষ্টান 
- আমাদের সেই ননীচার1_-বসনচোর! 
মনচোরা-্চোর1 অধর-টাদ-খানি কোথায় কি 
নেশে আমাদের সহিত লুকোচুরি খেলিতেছেন 
দেখি ।--ধরা ন। দিলে তো! ধর! যাইবে না--. 

তবু একটু চেষ্টা করি । চাদ একানহে; অনেক 
গুলি উজ্জ্বল নক্ষত্রও সঙ্গে আছেন $--যতক্ষণ 

টার্দের দেখ] 71 পহি ততক্ষণ নিজ নিজ মনের 
মত একএকটা নক্ষত্রের আশ্রপ্ গ্রহণ করাই 
ভাল; কেন না সে অচেনা আকাশের দেশে 

একাকী যাইবার উপায় নাই। আর ধত দিন 
টাদ না দেখি ততদিন এই নক্ষতরই আমাদের 
টাদ। এই নক্ষত্রগুলি বড়ই দয়।ল। . তাহারা 
স্বীয় স্বীয় অনুগত আশ্রিত পথিকগুলি সঙ্গে 
লইয়! ক্রমশ: অগ্রসর হইতে হইতে ষথাকালে 
পুর্ণিম-রজনীতে পূর্ণ চন্দ্রের সমীপবর্তী হইয়া 
পরিপূর্ণালোকে স্বীয় স্বীয় স্বতত্ আলোক 
মিশাইয়া অনুগত সেবকগুলির হ্ন্থধারণ পূর্বক 
পুর্চন্্র নে্টন করিয়া ন্ুধানিধির প্রেম-নধা 
অজআ্র পান করিতে করিতে আত্মহারা হ্ইয়া 
রহিবেন_-আমাদেরও চিরকালের অতৃপ্ত বাসন! 

শ্ী$-- 



শ্রীঙ্ঈিনিত্যধর্মী বা সর্ববধশ্মীসমন্য় | 

"মন, সিম্সান কো এক বাহু 1” 

( পূর্ব-প্রকাঁশিত অংশের পর ) 
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সধতনে যেই করে রসনা দমন। 
. সেই জন জানে ভাই কহিতে বচন ॥ 

সকলের সেবা কবে দিয়ে মন প্রাণ। 

সেই জন হু'তে পারে সবার প্রধান ॥ 
[৩৬6 73701005৩09 5516 56০০1200 
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যতই ধরম-ভাঁব হউক তৌমার। 
একাস্তে ভজন কিম্বা কর অনিবার ॥ 

মায়ময় এই ভবে যতদিন রবে। 

“আপনাকে” কভু নাহি প্রত্যয় করিবে ॥ 
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.কতশত মহাজন হেরি এ জগতে । 

প্রতিষ্ঠা সন্মান, পুজা লতি নানা মতে ॥ 
অহগ্কার-বশে করি “আপনে' বিশ্বাস। 

. জগদ্দীশে ভূলি শেষে পাইল! বিনাশ ॥ 
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'অনিত্য সংসার-চিস্ত। করি পরি!র। 
. দবয়াময়'হরিসেব। করে অনিবার ॥ 

একান্ত বাসনা যার মোক্ষ'ধাষে বাস। 

হরিপাঙ্পন্মলাভ একমাত্র আশ ॥ 

অচিরেই পায় সেই হরি প্রাণারাঁম। 
পরমা শাস্তির কোলে লভয়ে বিশ্রাম ॥ 
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নিজের জীবনে যত হয়েছে কুকাজ। 
ভাঁবি সব যেই নাহি পায় বহু লাজ ॥ 
দয়াময় শ্রীহরির ল্মনি শ্রীচরণ। 
অনুতাপ-নীরে নাহি ভাসে অনুক্ষণ ॥ 
ভবের জালায় তার প্রাণ জলে যায়। 

শান্তিনুধ! সেই জন কভু নাহি পাঁয় ॥ 
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সাধনার পথে যেই নবীন সাধক। 
বিজনে বসতি তার অভি আবশ্তক ॥ 
এই রীতি সযতনে করিলে পালন । 
পরিণামে হয় পরা-প্রীতির কারণ ॥ 



শীগ্রীনিস্ট্ঘর্ম বা সর্ববধর্মসমন্থগ্ ) 

“শিশুকাঁলে ভরুগণে করিলে রক্ষণ। 
জীব ক্কাস্ত তারে আর না করে ভক্ষণ ॥ 
বড় হ*লে সেই তরু শীতল ছায়ায় । 
তাপিত জীবের ভাই পরাণ জুড়ায় ॥ (২) 
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নীরবে প্রশীস্ত-ভাবে ভক্তিমাঁন নর । 
সাধন করিলে পায় জ্ঞানের আকর ॥ 
একান্তে বিজন-বাসে আত্ম-আলোচন । 
পরম মঙ্গলকর সাধনা-লক্ষণ ॥ 

আত্মতত্ব ভুলি শুধু সিদ্ধির প্রয়াসে । 
_ পণুশ্রম হয়, সাধু ধায় সর্বনাশ ॥ 
[525০ 20 :610155 00 ৬৪1) 
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11018 0300 1995 ০0800200060 (1১০০. 

বিষয়ীর হাতে দাও অনিত্য বিষয়। : 
অনিত্য-বিষয়ে কু সুখ নাহি হয় ॥ 
ঈশ্বর-আদেশে ভাই এসেছ হেথায়। 

*৮ প্াণমন সপে দাও সেই রাগ পায় ॥ 
(৮০ 11)9561]£ 6০  001201351)0600 

01105216200 000 51890]] 170 05%০0610], 

_ অন্ভাপনীরে কর হৃদয়-শোধন। 
তবে ত ভকঠি দেবী দিবে দরশন ॥ 
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কলুষিত হয় যাহে বিবেক-রতন । 
দুর হ'তে তাহা যেই করয়ে বর্জন ॥ 
সেইত নুবুদ্ধি আর সেই সাবধাঁন। 
সারের মাঝে জানে সুখের সন্ধীন। 

অদম্য উৎসাঁহে ভাই করহ যতন, 
প্যতন নহিলে কতু মিগে কি রতন ?” 
দন্ত প্রবল যত এই বিপুগণ। 

“অভ্যাস-যোগেতে ভাই কর সংবমন ॥৮ (১) 

(ভালবেসে সারমেয়ে করেছ যতন, 
লম্ষ দরিয়া তাই কোলে উঠিছে এখন ॥ 
পুনঃপুনঃ তারে যদ্দি করহ প্রহার । 
অবশ্য যাইবে দুরে, পাবে প্রতীকার ॥ (২) 

* যে সকলভ্রাতা ও ভগিনী ইংরাজি 
জানেন না তাহার্দের ও ভক্তপরিবাঁরের বাক 
বালিকার জন্ত “01 7175 11010561027 ০01 

০70/150 নামক স্ুবিখ্যাত পুস্তকের বাছ। বাছা 
“পদ” গুলির ভাবার্থের বঙ্গানুবাদ । 

(১) শ্রীমন্তগবদীতা । 
(২) শ্রীমত্রাঁমকষ্ণ পরমহংসদেবের উপদেশ । 

ভক্তিভিক্ষু--শ্রীসত্যনাথ বিশ্বাস 
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তম্ 5 বত 

- স্পটে (টি ০ 

যদা ষদাহি ধর্্শ্ত গ্লানির্ভবতি ভারত । 
অভ্যুতথানমধন্মন্ত তদাস্মানং হ্জামাহৎ ॥ 

পরিআাণায় জাধূনাঁং বিন।শায় চ ভুষ্কতাং । 

ধর্্ম-সংস্থাপনার্থায় স্ভবামি যুগে যুগে ॥ - 
এই ছুইটি স্লোক জীবের পক্ষে বড়ই আশ! 

ভরসার কথা । যখন ধর্খের গ্লানি ও অধর্ম্ের 
অত্যতথান প্রবলরূপে ' অনুভূত হয়, সেই সময়ে 
করুণাময় জগদীশ্খবর সাধুদ্দিগকে পরিত্রাণ ও 
অসাধুদ্দিগকে বিনাশ ও ধন্মসংস্থাপন .করেন। 
আজ ৫*।৬* বৎসর পুর্বে যখন এই কলিকাতা 
মহানগরীতে বৈদেশিক ধর্মের প্রবলজোতি 
প্রবাহিত হইতেছিল, সেই শ্রোতে কৃষ্ণবন্দ্য 
আদি করিয়া কত শত বিদ্বান-সজ্জন বিদেশী- 
দ্বিগের বাক্যে মুগ্ধ হইয়া সনাতন হিন্দুধন্ন তা1গ 
করিতে লাগিলেন । আমাদিগের শাস্াদির 
'ধ্যরন ও অধ্যাপন! ত্যাগ করিয়া ত্রাঙ্গণ, কারম্থ 
প্রভৃতি উচ্চ বংশীয়ের৷ বৈদেশিক বিগ্াঁর 
অধ্যয়ন-অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেন । পরধর্শের 
গ্রন্থার্দি অভ্যাস ও আলোচনায় বিকৃতমস্তিফ 
হইয়া হিন্দুরাই ঘোষণ। করিতে লাগিলেন 
পহিন্দুধর্্দ পৌত্তলিকতা-পুর্ণ ও অসার; গুরু 
পুরোহ্তগণ প্রবঞ্চক ইত্যার্দি ইত্যাদি।” 
এইরূপ ধর্দের গ্লানি যখন॥হাঁটে, ঘাটে, প্রান্তরে, 
চতুর্দিকে, - গ্রাম-গ্রাষাস্তরে পুৃর্ণ-কোলাহলে 
পরিব্যাপ্ত হইতে লাগিল, সেই সময়ে ধন্ধ প্রাণ 
মহাজ্স! রাজা! রামমোহন রায়, মহাত্মা কেশব 

চন্দ্র সেন ও মহাত্মা বিজয়কষ্চ গোম্বামী 
প্রভৃতি মহাজন সকল কিন্দুধর্দের সার “ত্রচ্ষাততব” 
লইয়া 'ত্রাহ্ম-ধর্দেরঃ সংস্থাপন পুর্র্বক হিন্দু ও 
ৃষটানন. উভয়ের, মধ্যস্থলে একটি “আল” প্রস্তত 
করিয়া! ত্রাহ্মধর্ছের জয়পতাঁক1 উড়াইয়া হিন্দু- 

গণকে ধর্শাস্তর-অবলম্বন হইতে রক্ষা করিলেন । 
কিন্ত তাৎকাঁলিক হিন্দুদ্দিগের হৃদয় অতিশয় গু 
হওয়ায় ভক্তির অভাবে সকল ধর্্মই-_ 
“গোৌড়ামিতে' পরিণত হইল । কাহারও হৃদয়ে 
ভক্তির উচ্ছাস নাই ;. কর্ম ও আচরণে ধর্ম 

দেখ। যাইত না; মুখে যে ধর্মবিষয়ে ছু'কথা 
বলিতে পারে সেই তখন মহাধান্মিক। দেশের 
যখন এইরূপ অবস্থা সেই সময়ে পৃব্রহ্ 
শ্রীভগবানকে. জগতে প্রকাশ করিবার জন্য 
শ্রীমৎ রাঁমরুঝ পরমহংস দেব ক.ঠাঁর তপস্তা 
করেন। বাঁমকৃষফ্দেবের কগোর তপস্চায়, 
গোঁম্বামী মহাশয়ের উচ্চ ক্রন্দনে, কেশব সেনের 
উচ্চ হঙ্কারে ও রাজ বামমোহনের প্রবল 

আত্িতে সেই দয়ার সাগর নিত্য, সত্য, পুণব্রহ্ম 
"উ্রীন্মিভগ্কগোপ্পাল”-ূপে অবতীর্ণ 
হইলেন । শ্ীভগননের স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ 
লক্ষণ দ্বার! তৃক্তগণ তাঁহাকে চিনিয়। থা.কন। 

আকৃতে প্রকৃতে জ্ঞান স্বরূপ: লক্ষণ । 

কার্ধ্য দ্বার জ্ঞান হয় তটস্থ লক্ষণ চৈঃ চঃ। 
ভাই সব, ষাঁহার। তাহাকে দেখিয়াছ এক 

বার মনে ভাবিয়া দ্বেখত তেমন রূপ প্রি আর 
কখন কোথাও “দেখিয়াছ ; না দেখিতে পাঁও ? 
মরি মরি রূপের বাঁলাই লইয়। মরি ! ভুবন- 
মোহন রূপ ! বর্ণ ষেন কাচা সোনা! ঢল ঢল 

কগিতেছে। প্রশস্ত বক্ষস্থল; প্রশস্ত ললাট। 

করিশাবকশুণ্ডের . স্তায় বাহ-যুগল; চাপ 
ফুলের কলির মত আন্গুলগুলি। সত্য অত্যই 
প্রাম রম্তা জিনি উরু” তায় যোড়া ভূরু। 
পরিধান লাঁলপেড়ে সাদ! বন্ত্র। মরি মরি 
কতই শোভা ! দেখিলেই বোধ হয় এ অমান্ুষি 
রূপ ! এ অপ্রাকৃত রূপ! এরূপ যেন এদেশের 
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নয়! সেই. ভূবনভূলান রূপের এক অমানুষ 
শকি এই যেউহ। দৃষ্টিমাত্রেই শত সহস্র নর- 
নারীর চিভকে হরণ করিয়। শ্রীচরণের চির- 
কিন্কর করিতে অমর্থ। জীবের এমন রূপ- 
মাধুরী হইতে পারেনা । দৃষ্টমাত্রে শত সহস্র 
নরনারীকে শ্রীটরণের কিন্বর করিতে পারে এ 

শক্তি গ্রীভগবান ভিন্ন জীবের হইতেই পারে 
না। এখন তাঁহার কার্যের পরিচয় দিয়। 
জগতে তাহার £আশীর্বাদহুচক মঙ্গল সমাচার 

ঘেষণা করিব। নিতাপরিকর, নিত্যক্ত 
সব আশীর্বাদ করুন ? শক্তিসঞ্চার করুন আমি 
যেন “নিনত্যজীলন।” প্রচার করিতে পারি। 
'নিত্যতক্কের কৃপাদৃষ্টি বাতীত এই মহৎকার্ধ্য 
সম্পন্ন করিতে আমি নিশ্চয়ই অপারগ ৷ আজ 
শ্রীনিত্যঘ্দেব ও তাঁহার ভক্তচরণে প্রণিপাঁত 
পূর্বক তাহার কারুর জগৎকে দেখাইব ষে 
তিনি কি বস্তু। 

ঠাকুর যে সময়ে শ্রীধাম নবন্দীণে ছিলেন 

সেই সময়ের মধ্যে একবার বিশেষ-সুধ্যগ্রহণ 

হয়। ঠাকুর সেই সময়ে গঙ্গাতীরে আসিয়া 
কালীবাবুর (মারের ষ্টেশন-মাগ্ীর ) আঁফিসে 
গ্রথমে একটু বসিয়া ততৎপরে গঙ্গাতীরে 

আসিলেন । দেখিলাঁম কতশত -নরনারী গ্রহণ”: 
সময়ে জপ করিতেছেন; গঙ্গাতীরে দলে 
দলে সংকীর্তন আসিতেছে । এককালে হৃর্য্- 
গ্রহণ-দর্ণন, দলে দলে সংকীর্ভন এবং চতুর্দিকে 
হরিণাম শ্রবণ করিয়াই ঠাকুর আননো বিভোর 
হইয়| গেলেন । তীহার শরীরে এককালে 
অশ্রু, কম্প, পুজক, নৈবণ্যাদি সাবিক-বিকার- 
লক্ষণ সকল প্রকাশ পাঁইতে লাগিল। এমন 
সময় কালিদ.স বাবু ( নবদ্বীপ নিবাসী কালিদীস 
বন্দ্যোপাধায় ) পুজ্যপাদ শ্রীমৎ রাধারমণ চরণ 
দাঁস বাবাজী ( ১) মহাশয়ের সহিত বহলোক- 
সমীবৃত হইয়া! গঙ্গর ভীরে তীরে কীর্তন কৰিতে 
করিতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। চরণদ্বাঁস বাবাজী মহাশয় আসিয়াই, 
ঠাকুরের চরণপ্র]স্তে দীর্ঘ-ঘণ্ডের হায় পতিত 
হুইয়। রাঙ্গাচরণ দুইটা বক্ষেধারণ করিলেন; 
সেই সময়ে ঠাকুর গৌরাঙ্গ-আবেশে এমন সুন্দর 
ভাবে গঙ্গাতীরে দাড়াইলেন যে বোধ হুইল 
যেন সত্য সত্যই নদীয়াবিহাপী গৌরহন্বি 

জাহ্ৃবী-পুলিনে দীড়াইয়া নদীয়াব।সীকে 
আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অব্প-সময়ের 

মধ্যে সহস্র সহ লোক সমবেত “হইয়া অজ 

(১) ইনিই শ্রীপুরুযোত্তমে সুপরিচিত স্বনামধন্য “বড় বাবাজা মহাশয়। ইহার 

আশ্রিত সেবকগণ কেহ কেহ ইহীকে গ্রীবৃন্দাৰনেশ্বরীর কোন সখীর অবতার বলিয়া সন্দেহ 

করেন; কেহ কেহ বা শ্রীভগবানের অবতরাও বলিয়। থাকেন। 

ধন নদী সব আসি মিলিল! সাগরে 

কি অনস্ত কি শিব বিরিঞি ধষিগণে। 

' যত অবতারের পাধদ আত্মগণে ॥ 

ভাগবতরূপে জন্ম হইল সবার । : 

কৃষ্ণ সে জানেন ষ!'র অংশে জন্ম যার ॥ 

শ্রীচৈ: ভাঃ। 
সম্প'দক। 
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কীর্তন . করিতে লাগিল; স্থানটি, লোকে 
লোকারণ্য হইয়া গেল। ঠাকুর মুহমুছঃ 
ভাবাবিষ্ট হইতে লাগিলেন; কখন হাঁন্ত,। কখন 

ক্রন্দন, কখন উদ্দণ্ড নৃত্য ; অশ্রু, কম্প, পুলকে 
সর্বশরীর ব্যাপ্ত । সে শোভ! যে.ভাগাবান 

 দেখিয়াছেন তিনিই তাঁহার সাক্ষী--জড় লেখশী 
সে ভাব-বর্ণনায় অক্ষম। সেই সময়ে ঠাকুর 
এমনই করুণা-নেত্রে সর্ধ-জনের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন যে দেখিলাম ঠাকুর যে দিকে তাকান 
সেই দিকের লোকই “হ1! গৌরাঙ্গ হরি” বলিয়। 
ঢলিয়া পড়িতেছে ;সকল লোকের চক্ষেই অশ্র-_ 
স্পসকলের দেহেই পুলক--সে আনন্দের 
ওর” নাই। 

সেই সময়ে মনে হইতেছিল আমরা 
ভ্লোকে 'ন! গোলকে? তখন আনন্দে 
ভূলোক গোলক এক হইয়া! গিয়াছে । ভাই 
সব! বন্ধু সব! এখন বিচার কর। শ্রীধাম 
নবন্ধীপে অনেক সাধুর সমাগম হয় ; সংকীর্তনও 
অনেক সময় হইয়! থাকে ; গ্রহণও অনেক সময় 
হয়; কিন্তু যুগপৎ এই সংযোগ--এই ব্যাপার-- 
এককালে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম--সকলেই 
প্রেমানন্দে আত্মহারা-্ইহা কি কেহ কখন 
দেখিয়েছেন? কি অদ্ভুত বাপার! কি 
অমানুষী শক্তি !! “যেই হেরে এই লীলা 
সেই ভাগ)বান”। 

' শক্তি, শৈব, বৈষ্ব, গাঁণপতা, সৌর 
ইত্যাদি ভেদে যেমন হিন্দুধর্মের নানা গঙ্থা 
দেখা যায় তদ্রপ প্রত্যেকের আচার-ব্যবহারও 

পৃথক্ পৃথক্ দৃষ্ট হয়। যিনি একপন্থা শিক্ষা 
দেন তিনি এক-পদ্থী গুরু ; যেমন শাক্ত গুরু-_ 
তীঁহার শক্তিতেই সর্ধবর্সমাধান। অন্য পন্থাতে 
তাহার তদ্রপ আস্থা বা অন্তুরাগ দেখ। যায় না। 

বৈফঘগুীর বিষ্ুতেই অনুরাগ অন্ততে তক্রপ 
দেখ! যায় না।.. এইজন্থ বলি এক এক ধশ্ব 

শ্রীপ্রীনিতাধর্্ম বা! সর্ববধন্মসমন্থয 

সম্বন্ধে যিনি আচার্য তিনি গুরু আর যিনি 
সর্বধন্্ম সন্ধে আচার্য্য তিনি গুরোর্গরীয়ান- 
মহান্গুর--তিনিই 'ভ্রীনিতরগো্পাল”! 
অদ্ভুত, অপুর্ব গোপাল; সর্ধধর্মেই সমান 
বিশ্বাস, সর্বধর্ষেই সম'ন আস্থা, সমান অন্থরাগ; 
সর্ধনামেই সমান প্রীতি ; সকল নাম গুনিতেই 
তুল্যরূপ চিতেন্জিয়বৃত্তি। শ্রীভগবানের যে 
কোন একটি নাঁষ শ্রবণমাত্রেই অশ্রু, পুলক, 
বৈবর্য, দিব্য-সমাধির ভাবসমূহ ধেন মূর্তিমান- 
রূপে প্রকট ॥। এখন বলভাহি ্শ্রীনিত্য- 
গোপাল” বস্তটি কি? 

, শক্ত হউক, শব ইউক, বৈষ্ণব হউক, 
গাণপত্য হউক, সৌর হউক; সাকারবাদী 
হউক, নিরাক!রবাদী হউক? হিন্দু হউক, 
মুমলমাঁন হউর্ক, বৌদ্ধ হউক, জৈন হউক; 
পশ্বাচারী, বাষাচারী, কৌলাচারী, দিব্যাচারী 
কি বৈষ্ণবাচারী যেকোন আচাঁরবাঁন হউক, 
তীহার নিকটে আপিলে প্রত্যেকেই তাহাকে 
স্বীয় স্বীয় ধর্মের জলন্ত প্রতিমুত্তি বলিয়া বোধ 
করিত। 

একদিন নবদ্বীপ স্কুলের ভূতপূর্র্ব শিক্ষক : 
যছবাতু ঠাকুরের নিকট একখানি বাইবেল 
হাতে করিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর জিজাসা 
করিলেন "মাষ্টারমপায়ের হাতে ওখানি 
কি”? তিনি উত্তর' করিলেন “বাইবেল” 
“দাও, দেখি” বলিয়া ঠাকুর যেই হস্তগ্রসারণ 
করিলেন অমনি ঠাকুরের ছুইচক্ষু স্থির হ্ইয়া 
গেল-্চক্ষুধার দিয়া ষেন গঙ্গা-যমুন-প্রবাহ 
ছুটিপ--সর্বশরীর রক্তবর্ণ ধারণ করিল--বাধ 
হইল যেন “লাল গণেশটী” । চক্ষু এমন স্থির 
যে বোধ হুইল যেন চক্ষুর উপর জাল পড়িয়া 
আসিতেছে । চক্ষু দেখিলে বোধ হয়. যেন 
মৃতদেহ । হরি হর! কি অদ্ভুত! কায়ঙ্থ- 
কুলশীর্ষ বন্ছবংশরত্ব গুরজ্ঞানানন্দ-রূপী শ্রীনিত্য 



্স্রীনিত্যংন্্ম বা সর্বধর্মসম্যয় 

গোপাল আজ বীপ্ুধৃষ্টউদ্দীপনে অমাধিস্থ। (২) 
ভাই বলিতেছিলীম শ্রীভগবানের সর্ব-নামে সর্ব- 
রূপে ও সর্র্ঘ-ভাবে বিভাবিত-চিত্েন্র্রিয় জগতে 
এই একটি নূতন বস্ত। তাহার নিকটে সকল 

ধর্েরই লোক আসিয়! বড়ই তৃণ্ত হইত। সর্ব- 
ধর্শের ধর্ম শ্রীনিত্যগোপাল! তো'মার জয় হউক! 

ঠাকুর বজরাপুর হইতে পাঁচু গাঁড়োগ্লানের 
গো-গাঁড়ীতে সাধুহাটী-মাগুয়া যাঁইঠেছেন। 
পশ্চ1ৎ ৩৪ খান] গাড়ীতে ভক্তবুন্দ 1 পাঁচু 
গাড়োয়ান জাতিতে মুসলমান; বেশ ধার্মিক 

মুসলমানধর্দে তীহার বিশেষ শন্ধ। ৷ পাঁচু যেই 
মুখে “আল্লা খোদাতালার” নাম লইয়াঁছে 
অমনি শ্রবণমাত্রেই ঠাকুরের দ্ুই চক্ষু দিয়া 
তীরের মত. বেগে জল ছুটিতে লাগিল; সমস্ত 
শরীর প্রভাতকাঁলের ব্রাঙ্ষমূত্তির বর্ণজ্যোতিঃর 
হ্যায় শোভাধারণ করিণ। পাঁচ তাহ। দৌঁখিয়! 

তাহার চরণ ধরিয়! কার্দিতে লাগিল । শেষে 
সে এমন অস্থির হইয়! পড়িল যে সে আর 

_ গাড়ীতে স্থির হইয়া! থাকিতে পারিল না। 
অবশেষে সে ও ঠাকুর গাড়ী হুইতে নামিলেন 
মাঠের মধ্যে একট! অশ্বখবৃক্ষতলে যাইয়। 
ঠাকুরের চরণ ধরিয়া আবার কাদ্দিতে লাগিল। 
পরিশেষে ঠাকুর তাহার মনোবাঞ্চা পুর্ণ 
করিলেন । সে কতকতার্থ হইয়া গেল। 

ঠাকুর যখন নবহ্বীপে আজ্পুলিয়াপাড়াতে 
থাকেন সেই সময়ে একদিন শ্রীরামনবমী তিথি 
উপলক্ষে আমর] ঠাকুরকে লইয়া কীর্তনানন্দে 
আছি। কীর্তন শ্রবণে ঠাকুরের কত রকমের ভাবা, 
বেশ ও সমাধি হইতে লাগিল, ঠাকুরের সমীধি- 

(২): সেই সময়ে য় উপস্থিত ভক্জগণ £-_ 
সভীশচন্ত্র সেন, দৈবচরণ দে, দেবেজ্র বাবু 
(ডাক্তার ), সত্যনাথ বিখীস আর বিশেষ 
স্বরণ হইতেছে না । লেখক'। 
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ভঙ্গের পর তিনি বলিলেন “আজ রাঁমনবমী। রম 
সম্বন্ধে কীর্তন হউক” । ভক্তের] রাম 1ম কীর্তন 
করিতেছেন। শুনিতে শুনিতে ঠীকুরের শরীরে 
স্বভাবসিদ্ধ অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি সাত্বিক 

বিকার উদয় হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে দেধাগেল 
ঠাকুরের দক্ষিণতস্তের অঙ্কুলিগুলি হইতে হস্তের 
কিয়দদুর পর্যযস্ত রামচন্দ্রের গ'য়ের যেমন বর্ণ 
সেইরূপ বর্ণ ধারণ করিয়াছে। ধম্মদাস বাবু 
বাতি লইয়৷ দেখিতে লাগিলেন; সকল ভক্তই 
দেখিবার জন্ঠ হুড়াঁছড়ি লাগাইয়াদিল। কি 
অদ্ভুত ব্যাপার ! যাঁহ। কখন দেখিনাই সে্গিন 
তাহাই দেখিলাম 7) চক্ষুঃ তৃপ্ত হইল। 

ঠাকুর নবদ্ধীপে শ্রীবাস-অঙ্গনের সন্নিকটে 
রামচন্দ্র সাহার বাড়ীভাড়। করিয়। আছেন। সঙ্গে 
সেন সভীশ বাবু, ঘোষ সতীশ বাবু, দেবেজ্ 
বাবু, ধর্মদাস বাবু; কালীদাস বাবু, রঘু 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি ভক্তের! আছেন। 
প্রথমে হরিসংকীর্তন হুইল, পরে ঠাকুরের 
আজ্ঞায় কালীনাঁম হইতে লাগিল । সেদিন এ 
সময়ে “নুরাপাঁন করিনে আমি, ন্র্ধা খাই জয় 
কালী ব'লে। মন মাতালে মেতেছে আজ, 
মদদ মাতালে মাতাঁল বলে ॥” এই গানটি গাওয়। 
হইতেছিল । গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের 
শিব-সমাধি, হইল। তৎপরে ঠাকুরের 
অধবের দুইপাশ দিয়! লাল।-আব হইতে লাগিল; 
ঘরে মদদিরার গন্ধ ছুটিল ; বোধ হইতে লাগিল 
যেন কেহ ঘরের যধ্যে ২৪ ত্রাপ্তির বোতল 
ভাঁঙগিয়৷ ফেলিয়াছে। . আমি অঞ্জলি পাতিয়। 
সেই লালা ধারণ করিলাম । অনেক তক্তই 
সেই লালাগ্রসাদ গ্রহণ করিলেন। গ্রহণ 
মাত্রই ভক্তদের দেহে অপূর্ব আনন্দের শ্ৃর্বি 
দেখা গেল এবং অল্প অল্প নেশ! সমস্ত, রাত্রি. 
ও পরদিন পর্য্যন্ত আমি বোধ করিয়াছিলামি। 
সেইদ্িনকার রাত্রিতে ঠাকুর ধর্মদাস বাবুকে 
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কোলে বসাইয়! সমাধিস্থ করিয়াছিলেন । এই 
সমাধি-মগ-অবস্থায় ধর্দদাস বাবু বেশ উপলব্ধি 
করিয়া ছিলেন যে ঠাকুর শ্রীভগবাঁন। 

নবদ্ীপে আম্পুলিয়াঁপাড়ার বাঁটীতে ঠাকুর 
আছেন। ভক্তবৃন্দ একে একে সকলে আসিয়। 
উপস্থিত হইলেন ; অমনি কীর্তন আরস্ত হইল । 
অনেকক্ষণ হরিনাষ সংকীর্তন হওয়ার পর মা”র 
নাঁমও কীর্তন হইল । তৎপরে মোক্তার 

বীরেশ্বর বাবু €( ঠাকুরের একজন ভক্ত) 
আব্দার করিয়৷ বলিতে লাগিলেন)--“ঠাকুব ! 
আমর! কলির জীব; সাধন-ভঙ্ন-শৃন্ ) কিছুই 
করিবার ক্ষমত৷ নাই।” এই বলিয়া! কাঁদিতে 
আরম্ভ করিলেন। -মোক্তার বাবুর ক্রন্দন 
গুনিযাই ঠাকুর মাতৃভাবে আবিষ্ট হইলেন এবং 
অবশেষে বীরেশ্বরবাবুর ছুখানি হাত ধরিয়! 

শ্রীপ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ধবধ্মসমন্থয় 

আবেশের মুখে বলিলেনঃ-“আমি তে!দের ম।।” 
(৩) এই বলিয়াই আবিষ্ট হইগেব, আর কিছু 
বলিতে পারিলেন না। আমি বেশ দেখিয়াছি 
সেই সময়ে তাহাকে একটি স্ত্রীলোক বলিয়া 
বোধ হইল--অঙ্গের লক্ষণ সকল স্ত্রীলোকের 
মত হইয়া গেল এবং মাতৃহার! সন্তান বহুকাল 

পরে মার দেখ! প'ইয়া যেধন ক্রন্দন করে 
সেদিন ভক্তগণেরও সেইরূপ প্রেম-ক্রন্দন 
দেখিয়াছিলাম। সেইদিন ঠাকুর বলিয়াছিলেনঃ-_- 
“তোদের কিছুই করিতে হইবেনা, আমার উপর 
তোদের “বঃকলম।” বুহিল।” এই কথাটি 
ঠাকুর আনন্দাশ্রপূর্ণলোচনে, হাসিমাখামুখে, 
করুণামাখাস্বরে এমন ভাবে বলিলেন যে উহা 
শ্রবণমাত্রই ভক্তগণের প্রাণ আনন্সসাগরে মগ্ন 
হইয়া গেল। (ক্রমশঃ ) 

কেশবাননগ অবধূত 

“গু নমো ভগবতে জ্ঞানানন্দায় ।” 

“তবাশাল্পে আলোক্ক' 
ঝ 

“ন্বেলগাভ্ভ-ন্রহস্য ॥ 

দৈহিক বিজ্ঞান মন ভাব একবার । 

কেব। আমি, কোথা হতে আজিয়াছি কি কাষেতে পঞ্চবিংশ প্রাণ যার, 

কা্যভে।গ শেষে পুনঃ যাইব কোথায়? 
অনিত্য সকলই ভাই নশ্বর ধরায় ॥ 

(৩) প্পিতাহ্মস্ত জগতঃ মাতা ধাতা পিতামহঃ” 

পঞ্চভৃতময় দেহ জড়ের নিদান॥ 
যে হয় মীমাংস! সার, 

সবার চালক কিন্তু মনোময় প্রাণ । 
মনের সমন্ট * জ্ঞানে কহেত বিজ্ঞান ॥ 

শ্রীণীতা ৷ ৯ অঃ ১৭ 

“মাতাপুজে যেন হয় নেহ অন্গবাগ। 
এইমত সবারে দিলেন পুক্রভাব ॥৮ চৈঃ ভাঃ 

সম্পাদক । 

হ* ৯ পমনম্ রণ ইহাই পুর মীমাংসার মত্ত। উত্তর মীমাংসাতে “আত্মা স্বগ্রকাশ" 
ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে । 



রীপ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্ীনমন্থয় 

পঞ্চভূতে গঞ্চতব আছে বিমান ; 
অস্থিমেধে ক্ষিতিতব, 

চক্ষুমুদে যাহ। দেখ ধ্যেয় জ্যোতিম্মান্। 
“তেজস্তব্ব” তাহা! কহে চিন্ত চিন্তাবান ॥ 

“্ধযানং উদ্দমূলং বেতি” ইহা! সুনিশ্চয় ; 
ইহা! হয় বায়ৃতব্, চিন্ত হঃয়ে প্রকৃতিস্থ, 

ধ্যানের সময় দেখ কেন্দ্র শৃম্ভময় | 

ইহা! হয় ব্যোমতত্ব কহিন্থু নিশ্চয় ॥ 

যাঁহ। নাহি ইহে তাহ ত্যাগ কিপে হয়? 

বুঝ্ প্রককতিতন্ব, €১) 
আধার আধেয় ভাবে সন একময় । 

“একত্বেঠে” দ্বিত্ব ভাসে তব কল্পনার 

প্রতি মানিয়৷ ছুই, 

না রবে কামিনীতন্ব, | মলিনত। মুছে গেলে, 
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(যথা) ইকার সংযোগে তবে "শিব* শব্ধ হয় । 

রক্তরসে জল-তত্ব, ইকা!র(প্রকৃতি)বিলয় হ'লে, শিবনাহিলোকেবলে, 
শবরূপ থাকে “দে” রহেত তখন । 

(পুনঃ) প্রকৃতি মিশিলে হয় অদবৈত-মগন ॥ 
৭ 

একাতুমি চিরদিন অনাদি অনস্তপ্রায়। 

দ্বিত্ব হলে ভাব এই, 
একিতোর ভ্রম-ঘোর কেন ভাব আর? 

দুরকর, মুছে ফেল, হোক একাকার ॥ 

কুটস্থ হইলে তবে জীবভেদ যায়; 
শৃহ্যে শন্তে মিশাইলে, 

ধ্যানধ্যাতা ধ্যেয় নাই দৃশ্ঠ ঘুচে যায় 
সববামাত্র থাকে আর শুদ্ধ আমি রয় ॥ 

(ক্রমশঃ) 
শ্রীদাশরথি বাঁকরণভীর্থ, স্বৃতিরত্ব 

ঞএতিবাজগ 

উপক্রমণিক। 

জ্রীভগবানের সমগ্র স্থষ্টিই বৈচিত্রময় । 
এখানে প্রত্যেক জীবনই ভিন্ন-প্রক্কৃতি-বিশিষ্ট ) 
প্রত্যেক জীবেরই স্বতন্ত্র ধারণ ও স্বতন্ব প্রবৃত্তি। 
উপযুক্ত সাধন-সংযম অভাবে এই স্বাতন্ত্র্ে 
মাত্রা আমরা সময়ে সময়ে এত্দুর বৃদ্ধি করিয়। 
ফেলি যে. নিজের সেই তুচ্ছ, অঞিঞিৎকর, 

(১) কামিনীতবব যথার্থ উপলব্ধি হইলে 

অতিসামান্ত শ্বাতন্ত্র্যের বশবর্তী হইয়! আমরা 
সময়ে সময়ে অপৌরষেঘ বেদ, পুরাঁণ প্রভৃতির 
বিরদ্ধে অগ্রসর হইতেও লজ্জাবোধ কর্সিনা। 
শ্রীভগবানের ধর্ম প্রাণ, শান্ত্রবিশ্বাসী, দাসমাত্রের 
পক্ষেই ইহ] দর্শন কর। কষ্টকর । ধর্ম-বিষয়ে 
তর্ক সর্ব নিন্দনীয় হইলেও “শরতিশিরন্ত কান 

সাধকমাত্ররই কামিনীভোগবাষন! নষ্ট হইয়া 

যায় তখন তার ইয়ং ভ্ত্রী' নঅয়ং পুযান্ত এ জান ও থাকেনা এবং তখন যথার্থই *লে, 
আত্মজ্ঞান লাভ করে। তাঁহারই নাম যোগীদিগের 'আত্মসন্তোগ' বা 'আত্মরতি | লেখক। 
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ন্ধয়তাৎ” শ্রীয়চ্ছক্করাচার্যের এই উপদেশ 
অবঙ্ষ্বনে . ধর্মাবিষয়ে শ্বেচ্ছাঁচারিতামূলক, 

:. নিদ্দাবাঞজক বা অশাস্ত্ীয় মতপ্রচরস্ুচক ধর্ম 
মীমাংসা সকলের প্রতিবাদ করিতে আমরা 
মানস, করিয়াছি। আঁমাদের এই প্রতিব!দ 

পকাহাঁকেও গালি দেওয়া নহে; কাহারও 

নিন্দ(গ্রচার নহে ।” ইহা কেবল উক্ত শাস্- 
বিরুদ্ধ মীমাংসাগুলিকে শান্ত্র-সঙ্গত ত্কুক্তি 

. দ্বারা বুঝিবার চেষ্টা, অথব| উক্ত বৈধ উপায়ে 
আমাদিগকে এগুলি বুঝাইয়। দিবার প্রার্থনা 
মাত্র। অতধব ভরসা করি শাস্তবিশ্বাসী 

ধার্থিকগণ ধ্রপ অশান্্ীয় মীমাংসা 
হস্তগত হুইবামাত্র আমাদিগের নিকট 
প্রেরণ - করিবেন ও উপযুক্ত শাস্যুক্তি 
আমাদিগকে অবগত করাইয়া অ'মাদের কার্ষে! 
সাহায্য করিতে ইচ্ছাকরিলে তাহাও করিবেন । 
আর বিরুদ্ধবাদদিগণও আমাদের উদ্দেশ 
অব।ত হইয়! আ'মার্দের অপরাধ (? ) নিজগুণে 
ক্ষম! করিবেন £ কারণ শাস্্রমত ও ধর্মমত 
জগতে প্রচার করাও যেষন পুণাপ্রদ, জ্রাস্তমত 

গ্রচারও তেমনই পাপজনক আর উক্তরূপ 
অঙলঙ্গত মতপ্রচারের গতিরোধ করিবার জন্ঠ 

সাধ(মত চেষ্ট। না করাও তুল/রূপে কর্তব্য- 
হেলন। ( ক্রমশঃ) 

প্র-_ 

€/০ সম্পাদক। 

জেখকপণেক্স প্রর্তি- 
লেখকগণ সম্ভবতঃ একেবারেই ভাল 

কাগজে পরিষ্ধার করিয়! তাঁহাদের প্রবন্ধগুলি 
লিখেন না । বোধ হয় প্রথমে অপরিষ্কার ভাবে 
লিখিয়! পরে এগুলি ভাল করিয়া লিখেন 
যদি তাহ! হয় তবে তাহ।দের নিকট আমাদের 
সবিন্য নিবেদন এই যে প্রবন্ধগুলি পরিক্ষার 

'করিয়। লিখিবার সময়ে একটু ভাল কাগজে 

ীনিতাধশ্ম বা সববধশ্ 
প্রেসকপির মত করিম্বা (অর্থাৎ কুল্স্ক্যাপ 
বা শ্রীরামপুরের কাগজের মত কাগজ আণ 
তাকে দীর্ঘভাবে : ছুইখণ্ড করিয়! ) উহাতে 
প্রবন্তগুলি লিখেন ব। লিখান। তাহ হইলে 
পত্রিকা-পরিচালন-সমিতিকে একটু সাহাধ্য 
করা হুইবে। গুবে সময়াভাবে বা অন্ত কোন 
বিশেষ কারণে ধাহাঁর! এরূপ করিবার সুযোগ 
পাইবেন না তীহারা যেরূপ স্থবিধ। মনে 
করিবেন সেই ভাবেই প্রবন্ধ প।ঠাইবেন । 

সম্পাদক। 

টা শ্ীচরণাশ্রিত ভক্তগণের প্রতি 
আমর! বিশ্বস্ত শত্রে অবগত আছি যে 

আমাদের ঠাকুর যখন প্রকট লীলায় শ্রীধাম 

নবদ্বীপে বিহার করিতেছিলেন পেই অময়ে 
তিনি একদিন ইচ্ছ' প্রকাশ করেন যে তাহার 
শ্রীচরণা্রিতি ভক্তগণ প্রত্যেকেই যেন 
স্বীয় স্বীয় জীবনী স্বহস্তে লিখিয়! রাখেন। এই 
ইচ্ছার উদ্দেষ্ত সম্যক বুঝিবার শক্তি আমার 
মত সামান্ত জ'বের থাকিতে পারে ন| তবে 
উক্ত ইচ্ছার কএকটি উদ্দেশ্ঠ এই ক্ষুদ্র আধারে 
যেরূপ প্রতিভাত হয় তাহা নিয়ে ব্যক্ত 
করিলাম । 

১। শ্রীভগবাঁন ব। তাহার প্রেরিত কেন 
হহ্।পুরুষ যখন জগতে আসেন তখন তাঁহাদের 
ভক্ত বা সেবকগণের জীবন-চরিতই তাহাদের 
ভগবন্ব। বা মহাপুরষত্বর পরিচয় দেয়। 
প্রীপ্রকাখ।নন্দ সংম্বতী, শ্রীবাস্ুদেব সার্বভৌম, 
শ্রীরামানন্দ রায়, শ্রীজগাই' মাধাই প্রভৃতি 

মহাঁভক্তগণই ্ীমন্মহা প্রভুর ু রণ্মাবতারদ্বের 
প্লুরিচায়ক ! 

২। খাঁহার। স্বীয় স্বীয় স'ধন-ভজনের 
বলে শ্রীঞ্থীদেবকে লাভ করেন নাই (যেমন 
আমি ) অনস্তকরুণাময় শ্রীগুরুরূপী শ্রীগ্রীদেবের 
অহৈতুষী দয়াই ধীহাদের “লৌহ্ময়দেহ কাঁঞ্চন+ 
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হইবার একমাত্র কারণ, সেই পরমদেবের 
কপাঁকটাক্ষ আমার মত ধাহাদের ঘ্বণিতজীবনের 
বিশুদ্ধির একমাত্র হেতু, তীহারা স্বীয় স্বীয় 
জীবনচরিত স্বহুস্তে লিখিয়! পর্যযালোচনা করিলে 
নিজ নিজ অহঙ্কার চূর্ণ হুইয়। সেই করণা- 
নিদানের মহিম। সৌরভে দিগ দিগন্ত পূর্ণ হইবে 
আর সেই সঙ্গে অকুলসাগরে ভগ্নতরী আমার 
মত কলিহুত কতশত পথিক আশা ভরসার 

সন্ধান পাইবে। 
৩ । আমাদের ঠাকুরের এবারের ভূলীল1" 

বর্ণনে ঠীঁকুরের সেবকগণের বড়ই সাহাধ্য | 
ও সুবিধা হইবে ৷ উগুলি ভক্তগণের 'কড়চাঁর, 
কাধ্য করিবে । এতদিন *গুভগ্ত শীঘ্বং” এই 
মহৎ উপদেশ আমরা! উপেক্ষা করিয়া ঠাকুরের 
অশেষ কৃপাপাত্র শমভুদাদ1. নগেনদাদ।, 
বেণীঘাঁদ।, মাষ্টার মহাশয় ও বিপিন বানু প্রমূখ 
ভক্তগণকে হারাইয়াছি; সেই সঙ্গে সঙ্গে 
তাহাদের জীবনের অপূর্ব অনুভূতির ঠাকুরের 
কপা-রহ্প্ত-লীলার আশ্বাদন-ম্ুথে বঞ্চিত 
হইয়াছি। 

অতএব আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে 

ঠাঁকুরের শ্রীচরণাশিত সেবকগণ এই বিষয় 

অবগত হ্ইবামংত্র উক্ত উদ্দেশ্ট কার্ষ্যে পরিণত 
করিতে তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়। আপন 
আপন জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি 
স্বহস্তে লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ঠাকুরের 
সমগ্র ভক্তমগ্ডলী যাহাতে এই উদ্দোশ্ত অবগত 

হইয়! উহা কার্ধ্যে পরিণত করেন সে বিষয়ে 
যেন সকণেই যত্তরবান হন! উক্ত জীবন- 
কাহিনী বর্তমানে শ্রীপত্রিকায় বা অন্য কোথাও 
গ্রকাঁশ করিতে অনুরোধ করিন। তবে ভ্রগুলি 

লিখিয়া নিজের নিকটে" যত্তপূর্বক রাখিয়া 

দিলেই আপাতত; যথেষ্ট হইবে। শ্রী:- 
0/০ সম্পাদক । 

পেশা 

] 
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ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রিত সেবকগণের প্রাতি--. 
এই শ্রীপত্রিকাপ্রকাশ ও প্রচার করিবার 

উদ্দেশ্য পূর্বপ্রকাশিত খণ্ডে সম্যক বর্ণিত 
আছে। ব্যয় সঙ্কুলান করিতে পারিলেই শ্রীপত্রি- 
কার কলেবর উত্তরোত্তর -বুদ্ধি করিতে আমরা 
চেষ্টা করিব সুতরাং ব্যয় বিষয়ে ঘাঁমাদ্বিগকে 

বিশেষ সাবধানে চলিতে হইবে। প্রবন্ধগুলি 
প্রেস কপির. উপযুক্ত করিয়া নকল করিতে 
সাহাষয করিতে পারেন এরূপ কএকটি লোকের 
আবশ্তক | ঠাকুরের সেবকগণের মধ্যে ফিনি 
যিনি এ কার্যে সাহায্য করিতে সক্ষম তাহারা 
অন্থগ্রহ পূর্বক জানাইবেন। যে কোন স্থানেই 
তাহার থাকুন ডাকযোগে প্রবন্ধ গুলি আদান 
প্রদানের বাবস্থা করা যাইবে। 

এ সম্বন্ধে একটুবক্তব্য আছে। ভক্তগণ 
সকলেই উহ। অবগত আছেন। মধ্যে ঠাকুরের 
কোন একটি দাস ভাবাবিষ্ট হুইয়! আশ্রমব!সী 
ভক্জগণকে সম্বোধন করিয়া! সোহাগের তিরস্কার- 

ছলে উহার্দিগকে উপদেশ গন যে আশ্রমে 
ঠাকুরের সেবার যে কোন কাধ্যই সাঁধ্নভজন। 
আশ্রমসেব! পরিত্যাগ পূর্বক সাধনভজনেচ্ছায় 
দুরদেশীদি অথব! তীর্থাদি ভ্রমণের কিছুমাত্র 
প্রয়োজন নাই। 

শ্রীমন্মহাপ্রহ্থও স্বহস্তে শ্রীঞ্জগন্নাথ দেবের 
শ্রীমন্দির মার্জনা করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা 
দিয়া গিয়াছেন। 

শ্ীবন্দাবনবাসিনী গোঁপীলমাজ শ্ত্রীরাধা 
গেোবিন্দের সেব|! কালে যাহাতে প্রেমাননে 

বিভোর, বিহ্বল ও অবশ হইয়া শ্রাযু্গল-সেবায় 
বিদ্ব উপস্থিত ন| হয় তক্জন্য প্রার্থন! করিতেন। 
ধন্ত সেবা নিষ্ঠা ! 

স্থতরাং শ্রীপত্রিকার পরিচ!লন। কার্যে. 
সাধ্য জাহাষ্য করাও বোঁধ হয় ঠাকুরের. 
সেবার অঙ্গ । ঠাকুরের আশ্রিত সকলেই মহ 
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রথী।. আমি ক্ষুদ্র কীট? তাহাদিগকে উপদেশ কারণে একটু বিগ্প হইতেছে তাহাই ঠাকুরের 
দিব এ দুশ্তবৃত্তি আমার যেন কখন না হয়ঃ সেবকবৃন্দের গোঁচরে আনিলাম মাত্র ।- “ইথে 
তবে শ্রীপত্রিক! প্রচাররূপ সেবাকার্যে যে অপরাধ কিছু নুক অ'মার |” 

সম্পাদ্ক। 

বিলাপ 

হরি হরি বিফলে জনম চলি গেল। অমিয় জিণ্য়া ভাষ,  তাহে মৃহু মৃছু হাঁস, 
বিনা নিত্য-পদ সেবা, নিস্তার করিবে কেবা, বিষ্ধ জিনি সুরঙ্গ অধরে। 

ইহ জ্ঞান যদি না হইল ॥ কমল নয়ন য়ে, করুণার ধারা বহে, 
সত্য সত্য নুনিশ্চয়।. জর্বদেব-দেবীময়, পাপী জন-পরিভ্রাণ-তরে ॥ 

পর্রদ্ধ নরাকাঁর ধরি। নুবলিত করদ্বয়। তাহে শোভে বরাভয়, 
প।পী-জনে দিতে ত্রাণ, “নি 5),-রূপে ভগবান্ গৈরিক বসনে ঢাকা তনু। 

অবনীতে আইল। অবনতরি ॥ সে রূপের নাহি সীমা, অতুলনা অন্ধুপম।, 
সিন্ুর-আবৃত যথ। ভানু ॥ 

& তাখঃ 
৯ শত নুধাসার মথি'*. নবনীত হইল তথি অমল কমল পদ, জিনি রক্ত কোকনদ তাহা পণ; প্রেমরদে মাজি ! প্রতি নখে চাদের উদ্নয়। 

নিরমিল কলেবর, . মুশি-জন'মনোহর, পিয়ে সে চাদের সুধা, দৃরে যায় ভব-্কুধা, 
নবভাবে নিত্য "দেহ সাজি। জগ-জন-পরম-আশ্রয় ॥ 

মন্মধ-মন্সথ রূপ, রাস-রঙ্গ-রস-কুপ,. নিঠ্য-দাস যুক্তকরে, সদা চায় সকাতরে, 
ঝলকে ঝলকে প্রেম'বাবে; ওচরণ সেবা! কবে পাব। 

সেইরূপ নিরখিয়+ যেই থাকে পাসরিয়া, অথবা নুপুর হয়ে,  বাজিব যুগল পায়ে, 
সে জন কেমনে প্রাণ ধরে? রুণু ঝুগু রবে গুণ গাঁব ॥ 

শ্রীবটুকনাথ ভট্টাচার্য । 

“্া/ষআলাল ভি ॥ 

বিগত একশত বংসর মধ্যে বাঙ্গাল! দেশে লঙ্গীত সম্পূর্ণ ভাবে সংগ্রহের জন্ত অগ্ভাপি 
পাঁচজন শক্তিসাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । বিশেষ কোন চেষ্টা হইয়াছে কিন! তাহা! আমরা 
ইছাদের রচিত শ্যাম -বিবয়ক সঙ্গীতঅ'জ পর্য)স্ত অবগত নাহ। আমরা এই পাঁচটা সাধকের 

" বঙ্্ঝণীর মনপ্রাণ বিমোহিত করিতেছে। নাম নিয়ে প্রকাশ করিলানং৫__ 
এই পাঁচট্ী সাধকের জীবনটব্িত ও ১। শ্রীযুক্ত রাজমোহন ওর্কালছ্বণর গুকাশ্ঠ 
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রাজমোহন আনছুলী। নিবাস--কাইচাল -- 
বিক্রমপুর |" 
২7 ৬ভুবনচন্ত্র রাঁয়। শ্বাস্ ইনি 
ত্রিপুরা । া 

৩। ৬গোবিন্দ চন্দ্র রায় 
নিবাস--বগুরা,সেরপুর । 

৪। ৬রামকুমার নন্দী| নিবাস বেজুরা 

চৌধুরী | 

রামলাল দত্ত । নিবাস 
ভদ্রকালী--হুগলী। 

বিগত চৈত্র মাসের সৌরভ নামক মাসিক 
পত্রিকায় মল্লিখিত ৬ভুবন রায়ের সংক্ষিপ্ত 
জীবনী প্রকাশিত হ্ইয়াছে। অগ্ভধ আমরা 
রামলাল বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিতে 
উদ্ধত হইলাম। বর্তমান সময় আমি উৎকট 
রোগে শধ্যশায়ী। এ অবস্থায় আমার মত 
বৃদ্ধ ও রোগীর পক্ষে লেখনী সঞ্চালন কর! দুরে 
থাকুক বাচনিক মনের অবস্থা ব্যস্ত করিতেও 

আয়া বোধ করিয়া থাকি। অতিকষ্টে 
রামলাল বাবুর জীবনী যাহা সংগ্রহ করিতে 
পারিয়াছিঙাম তাহাই আজ প্রকাশ করিতেছি। 

১২৫৫ বঙ্গীব্দের ২৯ চৈত্র তারিখে সাধক 
প্রবর শ্রীযুক্ত রামলাল দত্ত হুগলি জেলার 
অন্তর্গত ভদ্রকাঁলী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। 
তাহার পিত ৬নবীনচন্ত্র দত্ত; ও মাত! 

আনন্মময়ী। ১২৭০ বঙ্গাব্দের ফাঁন্কন মাসে 
তিনি জনাইর নিকটবর্তী “কালাছড়া” গ্রামের 
হরিদাস মিত্রের.কন্তা মোক্ষদায়িনীকে বিবাহ 
করেন। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীতের প্রতি 
তাহার বিশেষ অনুরাগ 'জন্মে। বিষ্ভাভ্যাসের 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্গীতবিষ্ঠ৷ শিক্ষা করিবার 
জন্য বিশেষ ষডবান হইয়াছিলেন। রাজা 
সৌরীন্মমোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্থাপিত সঙ্গীত 
বিচ্ভালয়ে প্রবেশ করতঃ ৬ বৎসর কা 
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ক্ষেতরমোহন গোম্বামী ও উদয় চাঁদ গোস্বামীর 
নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন । তৎপর 
বৈস্কনাথ মিশরের নিকট ৩ বংসর ও শিবনাথ 
মিশ্রের নিকট ৫ বৎসর সঙ্গীত শিক্ষা করতঃ 

রামলাল বাবু সঙ্গীত বিছ্টায় কৃতীত্ব লাভ 
করেন। তীহার যশ-সৌরভ বিস্তৃত হ্ইগ্পে 
কলিকাঁতার সঙ্গীত বিষ্ালয়ের কর্তৃপক্ষগণ 
তাহাকে ১২৯৫ বঙ্গাব্দ উক্ত বিষ্ভালয়ের 
কঠসঙ্গীত শ্রেণীর শিক্ষকের পদে নিযুক্ত 
করেন। তিনি দশ বৎসর কাল উক্ত কার্য 
নুসম্পন্ন করিয়। তাহা পরি চ্যাগ করেন । তিনি 
বিবিধ সর্ধাগরী অফিসে ৩১ বৎসর কাল 
কেরাণীর কার্য করিয়াছেন । তাহার শেষ 
কাধ্যক্ষেত্র কলিকাতাস্থ ফরাসী বেক্ক হইতে 
১৩০৮ বঙ্গাবে অবধর গ্রহণ করেন | তৎপব 

আরতিনি বিষয়কর্শে লিপ্ত হন নাই। 
মোক্ষদায়িনীর গভে তাঁহার €টী পুত্র ও ২টী 
ক জন্ম গ্রহণ করে । মোক্ষদায়িনী অল্পকাল 
হইল পতির সমক্ষে প্রয়াগধামে নরঙ্গোক 
পরিত্যাগ করিয়াছেন । তাঁহার পুল্রগণ এখন 
বিষয়কাধর্য সবার! জীবিকা নির্বাহ করিতেছেন । 
যৌবন কাঁলেই বামজাল বাবুর ধর্ান্ুরাগ 
জন্মে। প্রথমতঃ তিনি - তাহার কুলগুর 
আঁছুল নিবাসী বেণীমাধব চট্টোপাধ্যায় ছারা 
দ্রীক্ষিত হন। তৎপর গৌদ্বলপাড়া নিবাসী 
৬কেছার নাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা তাহার 

শীক্ত্যাভিষেক হইয়াছিল । তীহার ৪৩ বৎসর 
বয়সে সারদ। মঠ* অন্তর্গত জনৈক উদাসীন 
মহীপুরুষ তাহাকে কৃপ। করেন। এই মহা 
পুরুষ দ্বার তাঁহার : পুর্ণাভিষেক হইয়াছিল । 
এই মহাপুরুষ ছ্বার! তিনি সাধন।মার্গে বিশেষ-. 
রূপ উন্নতি লাভ করিয়াছেন | ক্রমশঃ 

্রীকৈলাশচন্র সিংহ, বিষ্ারত্ব। 
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(১) 

কে মুরারি ! 
কত দিনে সে বাশরী তব 
শুনে নাই ব্রজবাসী জনে, 

আর যমুনা উজানে, সেই বিশোহুন তানে 
গ্রীতি ল্রী না উঠে জাগ; 
তাই প্রপ্ন,-“কোথ। বুন্দাবনে_ 

সেই বংশীধারী ?” 

(২) 

হে মাধব ! 

. ললিত কুঞ্জশ্রীহীন আজি; 
যমুণায় নাহি জল-কেলি; 

আছে মাত্র সিংহাসন, নাহি নট-নারায়ণ 
তাল, তমাল,- আছে পিয়াল, 

না তুলে বিহগে তার শাখে-+ 
“রাধা” “কষ রব ॥ 

(৩) 

রাধাশাথ ! 

নাহি আর শ্রাদাম মুদাম, 
. উপানন্দ নাহি বলরাম, 

নাহি সে কদম্ব ভ'লে, বাস-চুরি কুতুহলে, 
লুকাইলে তুমি, আর সঙ্গে-_ 
তব লুকা”ল কি সব রঙ্গ 

একে একে নাথ ! 

(৪) 
হে কাণ্ডারি। 

গোলকের হরি তুমি ছাড়ি' 
ভূলোক' লুকাইলে কি প্রাণে ? 

নিত্যলীল! যে অবধি, দেখাইলে হে প্রার্নিধি 
পুর্ণভাবে ভকতের প্রাণে, 
সে অবধি তুল রুষ্ণনামে 

অন্বত লহ্রী ! 

খী্ীনিত্যধম্মী বা সর্ব্ধন্দসমন্য় 

[ ববগহ। ম্রম্দব্ন্নন্ন্ন 1] 

(৫) 

মনচোর ! 

তাই বুঝি ভকতের প্রাণে 

জাগাইয়াছ তুমি নানা ভাবে 
বুন্দাবন--রস-কথা, বাধা-কষ্-মধুগাথা 

দেখাইয়। সেই ধড়াচুড়।, 
রীমেতে সেই রাই কিশোরী 

মিলন মধুর । 

(৬). 

ভকতেশ ! 

রাস-বিহারী হরি, কর রাস 
দিবানিশি লয়ে ব্রজেশ্বরী, 

ভক্তপ্র/ণ-মঞ্চেছেলে' সদা প্রেমের হিল্লোল, 

নিত্য-প্রেম-বস্ধ--তুমি অহরহ 
ভক্-হৃ্দি নিত্য বুন্বাবন 

কর জদ্য়েশ ! 

(৭) 

হে কৌশলি ! 
ভক্তি্বীন সাধন দরিড্রে 

এই জীবনের অবসানে-- 
হ'য়ে হরি বনমালী, বাজাইয় সে মুরলী 

বামে লয়ে রাধিক। সুন্দরী 
, দেখা দিও বারেক আসিয়া, 

যা*ব কুতুহুলী ॥ 

শ্রীদিজেন্্রনাথ ঘোষ । 



. নমো ভগবতে নিত্যগোপালায় 

[শ্ভ্যঞ্পম্ল্য 
ব! 

সর্থধর্মসমন্য় 
হানিকি-প্রিকা | 

«একজন মুসলমানকে, একজন খুষ্টানকে ও একজন ব্রাহ্মণকে একসঙ্গে বসাইম। আহার কনাইতে 

পাঁরিলেই সকল জাঁতি এক হয় না । কিন্বা তাহাদের সকলকে বসাইয়! একসঙ্গে উপাসনা 
করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্রকৃত আত্মজ্ান ধাহার. হইয়াছে তিনিই 

. একের শ্ষুরণ সর্ধত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য 
: এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই। তিনি 

সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একত। দেখিতেছেন ;স্্তিনি 
সকল সম্প্রদায়েরই আভ্যস্তরিক এঁক্য দেখিতেছেন।” 

[ সর্ববধন্মনির্ণয়সার,-৬৪।৩ । ] 

সক সস পপ শা সপ পীর পিপল 

১ম বর্ধ। 1 ্রীঙ্রীনিত্যাব্দ ৬ ৬০ | সন ১৩২১১ আশ্বিন । 1 ৯ম সংখ্যা 
সস পপ ০০ শা আজ পা ০৭ ০৯ পপ পপ পা পাপা ৮ 

যোগাঁচার্ষ্য চর 

তভান্ান্ন্ছি জেবেন্র 

উপদ্ধেশাবলী |. 

ক সিস্ট উ গর্ত. 

| ক) 

আমি আত্মা। তুমিও আত্মা। তিনিও তুমি শব্দ এবং তিনি শ্দু একই আত্মার তিন 
আত্ম। ৷ আতিবেদাস্তান্সসারে একাত্মাই । প্রকার উপাধি মাত্র । এ ত্রিবিধ মাসিক 

বিদ্কমান আছেন । শ্রুতিবেদা স্কান্ুসারে আমি ূ উপাধিবশতঃ একই আত্মীকে ভ্রিবিধ বলিয়া 

আত্মার ' সহিত তুমি আত্মার এবং তিনি | বোধ, হয়। আমিনা অহমূপাধিবিশিষট' 
আত্মার কোন প্রভেদ নাই। আমি শব্দ, | আমি, তুমি বা স্বপাধিবিশিষ্ট তোমার 

: ২ 
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সহিত আমার ভেদ আছে বোধ করিয়! থাঁকি। 

অহমুপাঁধিবিশিষ্ট আমি, সোপাধিবিশিষ্ট 
তাঁহার সহিত আঁমার ভেদ আছে বোধ কবি । 

আমার আমিত্ব, তোমার তুমিত্ব এবং তাহার 
তিনিতবব*তঃ একাত্মার ত্রেবিধ্য বোধ হইয়। 
থাকে । আত্মজ্ঞান হইলে এ প্রকাপ্প ত্রেবিধ্য 
বোঁধ হয় না । তখন আমি, তুমি এবং তিনি 
যে পরম্পর অভেদ ইহাই নোঁধ হইয়। থাকে। 
তখন অ।মি যাহা, তুমি তাহা, তিনিও তাহা 
বোধ হইয়া থাকে। তখন আত্মার আমি 
উপাধিও হাঁনিজনক হয না, তুমি উপাঁধিও 
হানিজনক হয় না এবং তিনি উপাধিও হানি- 
জনক হয়না । তখন আমাকেও আমি বোধ 

হয়, তুমিকেও আমি বৌধ হয়_-এবং তিনি- 
কেও আমি বোধ*ইয়। অথচ ব্যবহারকালে 
তুমি যাহাকে বল! উচিত, তাহাকে তুমি 
বলিতে হয়, তিনি যাহাঁকে বলা উচিত, 
তাহাকে তিনি বলিতে 'হয়। কেবলমাত্র 

জ্ঞানে আম, তুমি এবং তিনির অভেদত্ব 
বুঝিতে হয় । বাবহারকালেও আমি আম'কে 

আমিই বলি। কিন্তু তৎকালেও আমি আমাঁকে 
তুমি কিম্বা তিনি বলি না। অথচ আমিই 
আমি, তুমি এবং তিনি রূপে ব্যবহৃত হইয়া 
থাকে। কোন ব্যক্তি আমাকেই তুমি ব্গিয়৷ 
খাকে। আমি তাহার নিকট হইতে অন্ু- 
পন্থিত রহিলে, £সেব্ক্তি আমাকেই তিনি 
বলিয়। থাকে । সেইজন্তও আমি আমিও 

বটি, আমি তুমিও বটি, এবং আমি তিনিও 
বটি। সেইজন্। অনেক আত্মদশাঁ ব্যবহার, 
কাজেও আমি, তুঁয়্ি এবং তিনির অভেত্ব 
স্বীকার করেন। ত্র কারণেই পরমহংস 
শঙ্কা চাঁ্য,“জীবো্রদ্মৈৰ . নাপরঃ” বলিয়া- 

'[ ছেন, ইহা অনেকেরুত। কিন্ত আমাদিগের 
বিবেচনায় ভগবান শঙ্করাচার্য্যের এ প্রকার 

প্রীষ্ীনিত্যধন্ম ব। সর্বধশ্মসমন্থয় 

বলিবার স্বতন্ত্র কারণ আছে বলিয়া বোধ হয়। 
কর্মকার সাহায্যে অগ্নির সহিত লৌহের 
বিশেষ সংস্রব হইলে, লৌহও অগ্নি হয়। 
অথচ যেমন সে অবস্থায়ও লৌহ, লৌহ থাকে 
তদ্রপ জীব শিব হইয়াও এ প্রকারে জীবও 
থাকিতে পারে । যেমন লৌহের অগ্নিত্ব 
হইলেও তাহার লৌহ্ত্ব থাকে হব্রপ জীবের 
শিবত্ব হইলেও জীবত্ব থাকিহে পারে। শিবত্ব 
বিশিষ্ট জীবকেও জীবশিব বলা যায়। শান্ত্রান্ত 
সারে নরও জব, শিবও নারামুণ।. সেই 
জন্য জীবশিবকে নরনারায়ণও বলা স্কায়। 
অনেক শান্ত্রমতে নারায়ণ শবও ব্রহ্গবাচক, 

শিব শব্দও ব্রদ্মবাঁচক। অতএব জীবশিব 
যিনি, তিনিই জীবর্রহ্ধ বটেন। যিনি জীব- 
ব্রঙ্ধ” পরঙ্হংস শক্করাচার্যের মতানুসারে 

তাহাকে জক্ষ্য করিয়াই বলা যাইতে পারে, 
--"জীবোত্রদ্দেব নাঁপরঃ1” যেমন লৌহ 
অগ্ি হইজে, লৌহও অগ্নি হয় তত্রপ জীব 
ব্রহ্ম হুইলে জীবও ব্রহ্ম হয়। জীব ব্রঙ্গ 
হইলে তখন তাহাকে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছু 
বলা যইতে পারে না। জীব ব্র্গ হইলে, 
তাহাকে অক্র্ধ কি প্রকারে বলা যাইবে? 
জীব ব্রহ্ধ হইলে ও তাহার জীবত্ব থাকিলে, 
তাহাকে অজীবই ব1 কি প্রকারে বলা যাইবে ? 
তখনও তাঁহাকে জীব বলিতে হইবে । জগতে 

যে জীবের আত্মজ্ঞাঁন হইয়াছে, তিন জীবশিব 
বা জীববদ্দ। অগতে যে জীবের আত্ম- 
জ্ঞান হয় নাই, তিনি কেবল মাত্র জীব। 
অতএব তিনি কেবল মাত্র অজ্ঞান দ্বার।ই 
আচ্ছন্ধ। তীহারও আত্মজ্ঞান হইলে, তিহিও 
শিব বা ব্রহ্ম বা নারায়ণ হইবেন। তখন 
আর তীহু'কে অজ্ঞান অভিভূত করিতে পারি- 
বেনা। কিন্ত তখন তিনি নিগুণ নিঙ্রিয় 
কেবল ম'ত্র নিরাকার ব্রহ্ম হইবেন না। 



প্রীঞ্রনিত্যধন্দ বা সর্ব্বধর্ধসমন্থয় | 

তখন ঠিনি সগুণ সক্রিয় তরহ্ম হুইবেন। যেহেতু 
শ্রোতি-বেধাম্ত এবং গ্ধন্তান্ত অদ্বৈতমতের 
গ্রন্থ সকলান্ুসারে জীব নিগুণ নিক্ষয় নহে। 
প সকল গ্রন্থ মতে কেবল নির্বিকার ব্রক্গই 
নিগুণ নিহ্ছিয়। অতএব জীবত্ব থাকিতে 
কেহই নিগুণ নিক্ষি় ব্রহ্ম হইতে পারেন ন|। 
ধাহার জীবত্ব জক্বেও ব্রহ্মত্ব লাভ হ্ইয়াছে, 
তিনি জীবব্রঙ্গৎ জীবনারাঁয়ণ বা জীবশিব | 
যিনি জীবত্ব বিহীন হইয়াছেন তিনিই অঞ্জীব 
হইয়াছেন। তিনি নিগুণ নিক্ষিয় অলিঙ্গ 
শিব হইয়াছেন। তিনি নিগুণ নিক্রি় ব্রন 
হইয়াছেন। হীহারই জীবত্ব নামক নিকাঁর 
তিরোহিত হ্ইয়াছে | তাঁহারই কৈবল্য লাঁভ 
হইয়াছে । সেই জন্য ওরহাকেই কেনলাম্ব। 

»বল। যায়। তীহাকেই শুদ্ধাম্মা বল! যায়। 
তাহার সহিতই পরমাজ্মীর অভেদহ্ব! যন 
কাল পর্য্স্ত কোন হস্তপদাদিবিশিষ্ট আত্মর 
জীবত্ব থাকে, অনেক আঁচাধ্যের মতে ততকাল 
পর্যন্তই, সেই আত্মাকে জীবাম্মা বল হইয়। 
থাঁকে। তীহার্দের মতে সেই আত্ম! জীবত্ব 
বিহীন হইলেই, তীহাকে কেবপাম্মা বলা যায় । 
তখন সেই আত্ম! দেহস্থ হইয়াও বিদেহী হন। 
তখন তাহার প্ররুতির সহিত কোন সম্পর্ক 

থাকে না। অতএব তখন তিনি প্রকৃত 
কোন ব্যাপারে পিপ্ত থাকেন না। অদৈত 
মতে গুণকর্মও প্রারুত। সেইজন্য তখন 
তীহার কে'ন প্রকার গুণঝম্মের সহিত অশ্বন্থ 

থাকে না। একটী ক্ষুদ্রাধারবিশিষ্ট মশিকে 
ষগ্ভপি বৃহৎ সাগরে নিক্ষেপ কর যায়, তাহ! 
ইলে সেই ক্ষুদ্রাধারবিশিষ্ট মশিও সাগর হয়। 
তখন তাহার আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। 

তখন সেই মশির মশি নাঁম থাকে না, তখন 

সেই মশির মশিরূপ থাকে না, তখন সেই 
মশির ম।শর গুণ থাঁকে না, মশিন্বার। যে কার্য 

২২৭ 

সম্পন্ন হইতে পারে তখন আর সেই মশি দ্বারা 
সে কাধ্য সম্পন্ন হয় না। তখন তাহা অরূপ 
হয়। তখন তাহা! নির্ণাম হয়, তখন তাহা 

নিগুপ হয়, তখন তাহা! নিঙ্রিগ কয়। তর্খন 

তাহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকে .না। তখন 
তাহা সম্পূর্ণরূপে সাগরত্ব প্রাপ্ত হয়। গুখন 
তাঁহার নিজের রূপ, নাম, গুণ এবং ক্রিয়া 

থাকে না। এ প্রকারে জীবরূপ মশি শিব- 
সাগর হয়, এ প্রকারে জীবরূপ মশি ব্রহ্গবূপ 
সাগর হয়। তখন জীবরূপ মশি 'সোহহং* 
বগে না। যেহেতু সোহহংত্বেও থেতত্ব 
আছে। তিন আমি বলিলেও তিনির এবং 

আমির অস্তিত্ব স্বীকার কর! হয়। অতএব 
সেইজন্য “সোঁহহংঃ বলায় খ্তত্ব স্বীকার 
করা হয়। যর্খন জীবরূপ মশি শিবসাঁগর 

হয়, যখন জীবরূপ মশি ব্রঙ্গরূপ সাগর হয়, 

তখন জীব নিরহঙ্কার হয় বলিয়া, সে 'সোহ্হ্ৎ' 
বলিতে পারে না। তখন তাঁহার অহঙ্কার 
থাকে না| বলিয়।, সে তখন “সোহহং ব্তে 

পারে না। তখন তাহার পক্ষে “৮: উপাধি- 
বিশিষ্ট-্রহ্দ থাঁকে না বলিয়া তখন সে “স' 
ও বলিতে পারে না। তখন তাহার সঙ্গে 

ত্রন্গের স্বাতন্ত্য বা পথকত্ব থাকে না বলিয়। 

সে তখন ব্রঙ্গশব্দের পরিবর্তে, “স+' শবেরও 
প্রয়োগ করিতে পারে না। জীব শিব হইলে 
বা ব্রহ্ম হইলে আর তাহার জীবত্ব থাকে না। 
অতএব তখন সেইজন্য জীবের মহগ্বীরও 

থকে না। অতএব সে অবস্থায় আমি 

বলিবারও কেহ থাকে ন। পূর্বে যে জীব 
শিবত্ব বা ব্রক্বত্ব বশতঃ সোইহং বলিত সেই, 
জীব জীবত্ব বিহীন হুইলে সে আর জীব 
থাকে না। সে জীব থাকে না বলিয়া সে 
রক্মবাচিক “স* শবের প্রয়োগ করে না। জীষ 
না! থাকিলে জীবের গুণকণ্মও থাকে * নখ, 



২২৮ 

অতএব সেইন্ট সে সময়ে নিগুপত্ব এবং 
নিক্ষিয়ত্ব বিগ্যমান থাকে। যেআত্মা জীবত্ব 
বিশিষ্ট ছিলেন, তিনি জীবত্ব বিহীন হওয়ায় 
নিগুপ এবং নিষ্কিয় হইয়াছেন। তিনি 

'জীবত্ব বিহীন হওয়ায় তাহার নাম ও আকাঁরও 
নাই। তজ্ন্ত তাঁহার কোন প্রকার উপাঁধিও 
নাই। তিনি জীবত্ব বিহীন হইয়া নির্ণাম- 
নিরুপাধি নিরাকার হইয়াছেন । আর তাঁহার 
গুণকর্মে প্রয়োজন নাই। আর তীহাঁর নাম, 
রূপ আথবা অন্য কোন উপাধিতে প্রয়োজন 
নাই। আর তীহার প্রারুত আকারে প্রয়োজন 
নাই। এক্ষনে তিনি নিশ্রয়জন। 1১। 

দৃষ্টির চাঞ্চল্য রহিত করার নামই ত্রাটক ।১ 
একাগ্রত। দ্বারা দৃষ্টির স্থিরতাই স্বাভাবিক 

ত্রাটক1২। 
একাগ্রতা দ্বার। দৃষ্ট স্থির হইলে সমাধি 

হয় 1৩। 
দুই প্রকাঁর জ্রাটক আছে। বহিত্রটক 

এবং অন্তত্রটক | বহিত্র্ণটক দ্বারা কোন 
বাহ্বস্তর প্রতি দৃষ্টি নিবিষ্ট হইতে পারে। 
অস্তিত্রাটক দ্বারা ভগবানে . দৃষ্টি নিবিষ্ট হইয়া 
থাকে 18। 

পরমেখববকে নিত্যকারণ বল ধায়; 
পরমেশ্বরকে মহাঁকারণ বল! যায়ঃ পরমেশ্বরকে 

পরমকারণ বল! যায়, পন্রমেশ্বরকে আদি 

কারণ বলা ধায়, পরমেশ্বরকে অনাদিকারণ 
বলা যায়।১। . 

পরমেশ্বরের ছুই প্রকার লীঙগী আছে। 
সেই ছুই প্রকার লীলার মধ্যে একপ্রকারের 
নাম লৌকিকী লীল! . এবং অপর প্রকারের 
নাম অঙ্লৌকিকী লীলা ২। 

মনুষ্য “যে সকল কার্ধ্য করে, সেই সকল 

শীীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্মরমন্থয | 

কার্ষে।র সায় শ্রীভগবান যে সকল কার্য করেন, 
সেই সকল কার্ধ্য তাহার লৌকিকী লীলার 
অন্তর্গত। শ্রীভগবানের গোবর্ধপণগিরিধারণ 
প্রভৃতি অসাধারণ কাধ্য সকলই তীহার 

অলৌকিকী লীলার অন্তর্গত ।৩৷ 
শ্রীতগবানের একটী নাম গৌর। সেই 

গৌরের শক্তি গৌরী। গৌর শ্রীকচের 
অবতার । নারদপঞ্জরাত্র মতে রাধা এবং 

তুর্গাী পরম্পর অভেদে। শান্বাহুসারে চূর্গাই 
গৌরী । সেইজন্ত গৌরীকে .গৌরের শ্জি 
বলা যায়।৪। 

দর্গাকে গৌরী বলিলে শিবকেও গৌর 
বলিতে হয়। ব্যাকরণান্থসারে গৌর শব্দ 

 পুংলঙ্গ বাচক। সেই গৌর শবোর জীলিঙ্গে 
গৌরী ।৫। 

শিবের শক্তি গৌরী । সুতরাং শিবকেও 
গৌর বলতে হয় । শ্রীধাম নবদ্ীপের শ্রীশচী- 
নন্দনকেও গৌর বল হয়। সেই শ্রীশটী- 
নন্দনকে গোরাঙ্গও বল। হয়। গৌর বাহার 
অঙ্গ তিনিই ৫ৌরাঙ্গ। শির গৌর, লুস্তরাং 

শচীনন্দনের অঙ্গ শিব ইহাঁও বল। যাইতে 
পারে। অতএব গৌর এবং শিবকে অভে 
ভাবেও গ্রহণ কর] য|ইতে .পারে। কোন 
আম এবং সেই আমের ত্বক কি পরম্পর 
অভেদ নহে? আম এবং আম্ের ত্বকে 

প্রকারে অভেদ সেই প্রকারে শ্রীশচীনন্দন 
গৌরাঁগগ এবং তাঁহার -অশ্রস্বূপ শিবগৌর 
পরস্পর অভেদ। শ্রীশচীনন্দনগৌরাঙ্গ এবং 
শিবগৌর পরস্পর অভেদ বলিয়। প্রীগোরাঙ্গ- 
কেও,প্রীগৌর বল। হইয়। থাকে 1৬ 

শিবের বীজ হং। শ্্রীশচীনন্দনগোৌরাঙ্গ 
ভাবাবেশে সময়ে সময়ে হঙ্কার করিতেন। 

জশটীনন্দনমহাপ্রভূর মহভাবের সময়ে 
স্বভাবত; তাহার আঁগশ্ুবিবর হইতে হম্ব!র 



ীপ্রীনিত্যধন্ম বা সর্ববশাঁসমন্থয় । 

শ্কুরিত হইত । অতএব শ্রীশচীনন্দনগৌরাঙের 
ভক্তবৃন্দের পক্ষে শিবও অপুজ্য নহেন ।৭| 

পূর্বেই বল “হইয়াছে শিব-গৌরের শক্তি 
শিবাণী গৌরী। শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌর, 
কুষ্ণের অবতার । গায়ত্রী তন্ত্রেরমেতে শিব- 
কৃষ্ণ অভেদ। শিব-কৃষ্চ অভেদ বলিয়া শিব- 
গৌরও অভেদ |» 

অগ্শিনংযোগে অঙ্গার অখি হ্ইয়'ছে। 

এখনি এ অগ্নিসংযুক্ত অঙ্গারে জল নিক্ষেপ 
করিলে কেবলমাত্র অঙ্গারই থাঁকিবে | যখন 

যশোদার-বাৎসল্যভাবযুক্ত কোন ভক্ত হন 
তখন তাঁহার অপনাকে যশোদা বলিয়াই বোঁধ 
হয়। সেই ভাবের অভান হইলে আর 
আপনাকে যশোদা বলিয়া বৌ'ধ হয় না। 

তবে যে শুদ্ধভক্ত নিতাকালের জন্য যশোমতীর 
বাৎসল্যস্তাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাকে আ'র 
কোন কালে আপগাকে অধশোদ। বলিয়। সৌধ 

করিতে হয় না৷ । তাঁহার ভাবের চ্ত্যত্ববশতঃ 
তিনি নিয়গ্তই ভগবানকে শুদ্ধ বাৎসল ভান 
দ্বার] সম্ভোগ করিয়া থকেন।,। 

কুতার্কিকেরই সঙ্গত কথায় গ্রতিবাড 
করিতে ইচ্ছা হয় এবং ভিনি প্রতিবাদও করিয়া 
থাকেন |১। 

ধাহার যে বিষয়ে প্রবৃত্তি আছে. তাহার 

সেই বিষয়ে আলোচনা করিতে ইচ্ছ! হুয়। 
তাহার সেই বিষয় আলোচনা করিয়া সুখ 
বোধ হন্ব। তিনি সেই. বিষয়ে আলোচনাও 
করিয়! থাকেন ।১১। 
ধর্ম অধ্বন্ধেও অনেক মত আছে। সেই 
জন্য তোঘার মতের সঙ্গে অন্তান্ত মতের 
অনৈক্যও আছে। তোমার মতাপেক্ষা অন্ঠান্ত 
মনকে নিকট বলিও না এবং অন্তান্ত মত 
সকলের গ্রতিবাদও করিও না। ধর্মসন্বন্বিয় 
বহার যে মতে বিশ্বাস আছেঃ তাহাকে সেই 

২২৯ 

বিশ্কাস হইতে বিচলিত করিও না। ও প্রকার 
করিলে তোমার অপরাধ হইবার সম্ভাবন! 
আছে ।১২। 

যিনি চর্ম ত্জন করিয়'ছেন তিনিই প্রকৃত 
চন্মকার। চ্ম স্থজনও পরমেশ্বর করিয়াছেন । 

সেইজন্ত পরমেখরকেই প্রকৃত চর্মকার কহা 
যায় |১৩। 

শীত, গ্রীষ্ম এবং বর্ধ। একই কালের তিন 
প্রকার বিকাঁশ। ব্রহ্মা, বিষু, মহেশ্বর একই 
ব্রদ্মের তিন প্রকার বিকাশ। সেইজন্য এ 
তিনকেই শ্রদ্ধ। ভক্তি করিতে হয় ।১৪। 

গণ শব বন্তবাচক। গণ অর্থে সমূহ । 
সেইজন(ই গণেশ শব্দের অর্থ সর্কেশ্বর । গণেশ 
কেবলমাত্র একবাক্তিরই ঈশ্বর নহেন। 
জগতের সকল দেশের 'সকল লোকেরই গণেশ 

পূজায় অধিক্কার আছে ।১৫। 
কোন প্রকার কর্মফল ধাহাঁকে ভোগ 

করিতে হয় না! তিনিই পরমেশ্বর 1১৬ 
যাহাতে পরমেশ্বরের বিশেষ শক্তি এবং 

হিম! বিকাশিত দেখা যায়, তীহাঁতেই পর- 
মেশ্বরের পূজা করা যাইতে পারে। হ্ৃর্ষ্যে 
পরমেখখবরের বিশেষ শক্তি 9 মহিম। প্রকাশিত । 
সেইজন্য ক্র্যাবলম্বনে হুর্যো পরমেশ্বরের 
পূজ। করা হয়। অগ্নিতে পরমেশ্বরের বিশেষ 
শক্তি ও মহিম। প্রকাশিত । সেইজন্য অগ্নি 
অবলম্বনে অগ্নিতে সেই ব্রহ্মহয্যের বা পর- 
মেশ্বরের পুজা করা হইয়া. থাকে। বাধতে 
পরমেশ্বরের বিশেষ শক্লি ও মহিমা প্রকাশিত । 

সেইজন্য বাধুতে পরমেশ্বরের পুজা কর! 
হয় ।১৭। 

ধর্দ ধাহার - প্রভূ, তিনিই প্রকৃত ধর্শদাস | 
ধর্মদাসেরই ধর্মবল আছে। ধর্শদাসের ধরব 

বল আছে বলয়! ধর্মদাস্রে” অজে নির্বিদবে. 
অবিস্তানগর পরিত্যাগ পূর্বক বিগ্কামগর়ে 



২৩০ 

যাওয়া যায় । বিষ্ভানগরে প্রবেশ করিতে 

পারিলে বিষ্যাপতি চেতন্যদেবকে দর্শন করা 
যায়। তাহাক একবারমাজ্র দর্শন করিলে 
আর অবিষ্ঠানগরে প্রবেশ করিতে হয় না।১৮ 

সকল প্রকার পাঁপ পুণ্যে যিন বিরত 
তিনি অসাধারণ মহাপুরুষ। উহার প্রতি 
বিগ্ভাপতি শ্রীটৈতন্যমহাপ্রভূর বিশেষ 

' ককপা।১৯। | 
পাঁপ মালিন্য । মালিনা কৃষ্কবর্ণ। গৌরাঙ্গ 

নিষ্পাপ। সেইজন্যেই তিন অকৃষ্ণবর্ণ, সেই- 
জন্যই তিন অমলিন ।২০। 

ন্ধ্য উদয় হইবার জময় কর্ধ্য হইতে 
অল্প কিরণই বিকাঁশিত হয়। ক্রমে ক্রমে 
অধিক ুতর্যক্রিণ প্রকাশিত হইতে থাকে। 
তোমার হদাকাশে চৈতন্ত-হুর্ধযোদয় হইয়াছে 
বটে তবে তীহার কিরণ এখনে। পুর্ণরূপে 
প্রকাশিত হুয় নাই। কোন শুদ্ধ ভক্তের 

 হৃদাকাশে পূর্ণরূপে চৈতন্ত-্্ধ্য প্রকাশিত হইলে 
সে নুরধ্য মার অস্তমিত হন ন11২১। 

যে বস্ত আহার করিলে নিজের এবং 

অন্ঠের অপকার হয় ৮1, তাহাই আহার কর! 
উচিত। তাহাহি বিশুদ্ধ আহাধ্য বলিয় 
পরিগণিত হইবার ষোঁগ্য ।২২। 

যে বস্তু আহার করিলে শরীর এবং মন 
স্ঘন্ধে অপকার হয় না সেই বস্তই আহার 
কর। উচিত ।২৩। 

ধাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয় তাহার আহার্ষে 
প্রয়োজন নাই বলিতে পাঁর না এবং তিনি' 

আহার .না করিলেও তীহার ক্ষুধ! নিবৃত্তি 
হইতে পারে এই কথাও বঙ্গিতে পার ন1। 
ধহাঁর তৃষ্ণা উদ্রেক হয় তাহাকে জল পান 
করিতে হয় না বলিতে পারনা এবং তিনি 
জগূ থান না কৃরিলেও তাহার তৃষ্ণার নিবৃত্ত 

“হুইতে.পারে একথা বলিতে পার ন। | :সামান্ত 

সীপ্রীনিত্যবন্দ বা সর্ব্ধন্মসমন্থয় 

জীব ক্ষুধাতৃষ্ণার জম্পূর্ণ অধীন। জ্বীব তবে 
কি প্রকারে ক্ষুধাতৃষ্ণা বিহ্বীন হইয়া সচ্চিদানন্দ 
প্রাপ্তি জগ সাধন করিতে সক্ষম হুইবে? 
ক্ষুধাতৃষা বিহীন হইলেই বা সচ্চিদানন্দ 
প্রাপ্তি সন্বন্ধে কি সুবিধা হইবে ? নামা প্রকাঁর 
জড় বস্তুর ক্ষুধাতৃষ্ণ) নাই । সেজগ্ঠ তাহারা 
কি সচ্চিদানন্দকে প্রাপ্ত হইয়ছে ? সচ্চিদ্- 

নন্দকে প্রাপ্ত হইতে হুইলে তঁ'হার প্রতি 
বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা ভক্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে; 
বিশেষ অনুবাগের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
পানাহার পরিত্যাগ দ্বার সচ্চদানন্দ' লাভ 
সম্বন্ধে বিশেষ আনুকুল্য হয় না। বরঞ্চ 
পরিমিত পাঁনাহার করিয়া তাহার ভজন! 

সম্বন্ধে আনুকুলা হইয়া! থাকে। যেহেতু 
পানাহ।র করিলে ক্ষুধাতৃষ্থায় কাতর হইতে 
হয় না এবং তন্িবারণ জন্য ওৎমুক্য হয় 
না। অতঞ্জব পানাহার & দ্বারা ভঙ্গনার কোন 

বিঘ্ন হয় নী। অনে বিশুদ্ধ পানীয় এবং 

সাত্বিক ভাবের অনুকুল ভঙক্ষ্যদ্রব্য সকল 

ভজন৷ পক্ষে আন্ুকুল্য করিয়। থাকে ।* কলি" 
কাল শাম্বানুসারে কোন প্রকার কঠোর 
তশশ্তার উপযোগী নহে। অতএব পানাহার 

পরিত্যাগে তগন্তারলদ্ধনে ভগবানকে পাইবার 
জন্য বুথ! চেষ্টা. করিবার প্রয়োজন নাই। 
যেহেতু কাশীখণ্ডে স্পষ্টই বর্ণিত হইয়াছে," 
পন দিদ্ধতি কলৌ তপঃ।” 

নান শান্ত্রান্গনারে কপিকলসষযুক্ত জীব- 
গণের অন্নগন্ঠ প্রাণ । সেইজন্য অক্নপরিত্যাগে 
সাধন ভজন কর| অতি দুর হইয়া থাকে । 

'গ্রসিদ্ধ মহানির্ববাণ তন্ধে স্পষ্টই বলা হুইয়াছে,_-. 
“কলাবন্নগতগ্রাণ। নৌপবাসপ্রশন্ততে” ।২৪। 
যেমন ক্ষুধার উদ্রেক ' হইলে ভে(জনের 

প্রয়োজন হয়, তৃষ্ণর উদ্রেক হইলে জলপা'ন 
করিতে হয় তদ্রুপ কোন: প্রকার পীড়। হইলেও 



জীগ্রীনিত্যধ্ধ বা সর্ববধর্সমন্থয় । 

ওঁধধি সেবন করিতে হয়। ভগবান যেমন 
বিবিধ প্রকার গীড়ার স্জন করিয়াছেন তত্রপ 
তিনি সেই সকঙ্প নিবারণ জন্য নিবিধ ওষধেরও 
সথষ্টি করিয়াছেন । 

যিনি সংসার সম্বন্ধে বিরূপ হইীছেন, 
তাহার যিনি অক্ষম্বূপ তিনিই বিরূপাক্ষ। 
জড় অক্ষ দ্বার জড় দর্শন করা হয়। গুরুরূপ 
অক্ষ দ্বা| নিজ ইষ্টদেবতাঁকে দর্শন করা হ্য়। 
সেইজন্ত গুরুকেও বিরূপাক্ষ বলা যায়। গুরু 
স্ব, শিব | সেইজন্য শিবই বিরূপাক্ষ | ১। 

, "বিরূপ শবের অথ অরূপও হইতে পারে | 

সেইজন্ত বিরূপাক্ষ শব্দের অর্থ অরপাক্ষ। 
জ্ঞানের রূপ নাই। সেইজন্য জ্ঞানকেও 

অরুপ বলা যায়। অনেক শান্ত জ্ঞানকেও 

একপ্রকার অক্ষ বা অক্ষি বলা হ্ইয়'ছে। 
সেইজন্য বিরূপ।ক্ষ অর্থে জান চক্ষুও বল! যাঁয়। 
কিঘ্। ধাহার জ্ঞানচক্ষু আছে তাঁহাকেও বিরূপাক্ষ 
বল! যায়। শান্ত্রাছিসারে শিবেরই জ্ঞাননেত্র । 
সেইজন্য বিরূপাক্ষ অর্থে শিবই বুঝিতে হয়। 
কারণ শিবেরই জ্ঞান চক্ষু | * ! 

গ্রীপৌল্সার্ ওতাহান্র মাহাজ্স্য | 
পরমেশ্বর কর্তৃক যে সক্প অদ্ভূত ক্রিয়া 

ঝুসম্পন্ন হইতে পারে, মহা! জগন্নাথপুত্র 
প্রীগীরাঙ্গমহাপ্রভূ দ্বারা সেই সমস্ত ক্রিয়ার 
স্তার অনেক অদ্ুত ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়াছিল। 
তঁহার লীলা সময়ে অনেক ভক্তিমানই তাঁহার 
অপরপ-দবিব্যমুত্তি সকল দর্শন- করিয়াছিলেন। 
ভ্রীবলরামের অবতার শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু. 
তাহার যে দিব্যমুর্তি দর্শন করিয়াছিলেন 
তাহার বিবরণ কহা যাইতেছে, 

“তবে নিত্যানন্দ স্বূপের আগমন । 

প্রভূকে মিলিয়৷ পাইল ষড় ভূজ ঘর্শন ॥ 

২৩১ 

প্রথমে যড় ভুজ তরে দেখাইল ঈশ্বর | 
শহ্বচত্র গদাপস্স শার্গ বেনুধর ॥ 
তবে চতুঙুজ হইল তিন অঙ্গে বক্র! 
দুই হস্তে বেণু বাজায় ছুয়ে শঙ্খ চক্র ॥ 
তবেত দ্বিহুজ কেবল বংশী বদন । 
শ্যাম অঙ্গ পীতবন্ত্র ব্রজেন্ত্র নন্দন ॥ 
ধাহারা ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গমহা প্রভুর 

অলোৌকিকী-লীল। দর্শন করিয়াছিলেন, তীহারাই 
তাহাতে রত হইয়ছিলেন, তীঁহাঁরাই তাহার, 
ভ্রীপাদপন্সে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। 
তাহার অহৈতুকী দয়ার তুলনা ছিলন1) 
তিনি জগনাথ মাধবের ভ্াায় সর্বপাপের 

পাগীগণকে পর্য)স্ত উদ্ধার করিয়াছিলেন, 
তাহাঁদিগকেও তিনি বরাভয় প্রদান করিয়া- 

ছিলেন। অতিপাপী জগাই মাধাই তাহার 
কপাপাত্র হইয়াছিল। তিনি তাহাদ্দিগকেও 
প্রেমীনন্দে মম হইয়। স্বীয় 'আজাচুলগ্িত বাছু- 
যুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি 
মহানিন্দুক চাপাল গোপ।লেরও অপরাধ ভঞ্জন 
করিয়াছিলেন । পণ্ডিত হইয়াও.কি প্রকারে 
পরমভক্ত হইতে হয়, তাহাঁও তিনি প্রদশন 
করিয়াছিলেন। তিনি ম্বয়ং পণ্ডিত হ্ইয়া, 
পঙিত্যের সহিত ভক্তি এবং দিব্)প্রেমের 

কত ঘনিষ্ঠতা আছে, ভাহাঁও তিনি পণ্ডিতগণকে 
শিক্ষ। দ্িয়াছিলেন। তিনি সামান্য পণ্ডিত 
ছিলেন না। তিনি পরম পণ্ডিত ছিলেন, 

তিনি অদ্ভুত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি শ্রীমতাগব- 
তোক্ত আত্মারাম বিষয়ক ক্লোকের যে সকল 
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, সে সকল ব্যাখ্যা কোন্, 
মনুষ্য-পণ্ডিত করিতে পারেন না! । সেই 
জন্তই অসাধারণ পগ্ডিত বামুদ্ধেবসার্ধভৌম 
ভট্টাচার্য্য, সেই মহা প্রভু চৈতন্তদেবকে, ভগবান 
প্রীক্। বলিয়! ' অবধারণ করিয়াছিলেন 
মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ে রূপ অনাতন গ্রত্ৃতি* 



২৩২ 

অনেক মহামহোপাধ্যায় প্রবিষ্ট হুইয়াছিলেন | 
উদ্ধত নবাব হোঁসেন্ সা পধ্যস্ত, তাহার 
অমান্ুষী ক্ষমতা বলে, তাহাকে পরমেশ্বর 
বলিয়া অবধারণ করিয়াছিলেন। তীহার 
অদ্ভুত প্রেমে অতি পাষগ্ডও -তাঁহার বশতাপন্ন 
হইয়াছিল। গোঁবাঙ্গ ষে প্রেমের সমুদ্র 
ছিলেন। সেই সমুদ্রের বন্থাতে জগৎ প্লাবিত 
হইয়াছিল। গৌরাঙছের পরমপ্রেম সাধারণের 

” সম্পতি.হুইয়াছিল। মহাগ্রভু গৌরাঙ্গদেবের 
সেই দিব্যপ্রেম কেবল মাত্র বি:শম কান 
ব্যক্তিতে আবদ্ধ ছিলন।। 

ল্িত্িত্ব অস্ত্র । 

ধিনি ভোমাকে কে!ন গহিত কার্য করিতে 
অন্থরোধ করেন তিনি তোমরি মিত্র নহেন। 
তুমি যদি উন্নতি করিতে চাঁহ তাহা! হইলে 
উহার সংসর্গ পর্যন্ত পরিত্যাগ করিবে । ১। 

বাহার অধিক রাঁগ তাহার রাগই গ্রধান 
শত্রু, সেই রাগই তাহার সহিত কত লোকের 
শত্রুতা করাইনার কারণ হয়। যাহার অধিক 
কাম সেই কামই তাহার প্রধান শক্র; সেই 
কামই তীহ।র সহিত কত লোকের শত্রতা 
করাইবাঁর কারণ হয়। লোভ, যোহ, মদ, 
মাঁৎসর্ধ্য প্রভৃতিও-জীবে4 সামান্য শক্র নয়। 
উহাদের দ্বার ও অগ্ান্তি শক্র হইতে পারে। ২ 

বাহার অধিক অভিমান আছে তাহার 
অধিক রাগ ও আছে। অভিমানেণ জঙ্গে 
রাগের বড়.ঘনিষ্ট সম্বন্ধ | ৩। 

অবমাননা বোধ ধাহার হয় তাহার রাগও 

হয়। ৪। 
তোমার যাহার প্রতি রাগ হন তাহারও 

..েচাযার প্রতি রাগ হইবে । তোমার রাগ 
-খাকাঁর জন্য তুমি তাার শক্রু হইবে, সেও 

প্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্দসম্থয় 

তোমার শত্রু হইবে। শক্র হইবার কারণ রঃ 
রাগ | ৫। 

তোষাঁর ভিতরের কএকটা ধক্রই বাহিবের 
অনেক শক্র করিবার কারণ হয়। ভিতরের 
শত্রু থাকিতে বাহিরের শত্রু কমিবার সম্ভাবন! 
নাই। ৬। 

ধাহার ভিতরে শক্র নাই তীহার বাহিরে 
শত্রু হইলেও সে শক্র প্রবল হইতে পারেন। | ৭ 

অন্ঠের দৌষ প্রকাশ করিবার জন্য তোমার 
যেমন অতিশয় ব্যগ্রতা তদ্রপ আম্মদোষ গোপন 
করিবার জগ্ত তোমার সেই প্রকার ব্যগ্রতা। 

তোমার আঙ্জাদোষ গোপনে যে প্রকার যত্ন 
অগন্কের দোষ গোপনে সেই প্রকার যত্র হ্য় না 
কেন? ৮। 

যিনি তোমার প্রশংস| করিয়াছেন তোমার 
প্রতি অসস্তৌষ প্রযুক্ত তিনি তোমার আর 
প্রশংসা না করিলে, কেবলই তিনি তোষার 
নিন্দা করিলে জানিবে তিনি মিথ্যাবাদী এবং 
প্রবঞ্চক উভয়ই বটেন্। তাঁহার প্রশংস। 
কিনব! নিন্দায় আর তুমি প্রতারিত হইও না। ৯ 

তোমার প্রশংসাতেও বিশ্বাস করিনা । 

কারণ তুমি অগ্য যাহার প্রশংসা করিতেছ, 
অন্ত সময়ে তুমিই তীহার নিন্দা করিতে পার। 
লোক স্বার্থবশগ:ঃই প্রশংস৷ এবং নিন্দা করিয়া 

থাকে। ধশ্দের অনুগত হইয়া, সত্যের অন্থগত 

হইয়া যিনি প্রশংসাযোগয ব্যক্তির প্রশংসা 
করেন তিনিই প্রকৃত ধার্শিক, তাঁহাকেই সত্য- 
বাদী বল৷ যাইতে পারে। ১০ । 

এক সময়ে তোমার যিনি গ্রশংল। 
করিয়াছেন ইদ্দানী তিনিই তোমার নিন্দা 
করিতেছেন। তাই বলি কেহ প্রশংস! কৃরিলে 

যেন তোমার আনন্দ বোধ ন। হয়, এবং কেছ 

নিন্দা করিলেও যেন নিরানন্দ না হয়।, 
প্রশংসা নিন্দা উভয়েই মিথ্যা প্রশংসা নিন্দা 



জী্তীনিত্যধপ্ম বা! সর্ব্বধন্দাসমন্থয় । ২৩৩ 
. উভয়েই বিশ্বাস যোগ্য নহে । প্রকৃত - জ্ঞানীর তোমার শৈশবের কোন কথা স্মরণ মাই 
উভয়েতেই ক্রক্ষেপ ন।ই। তাঁহার প্রশংলাতেও বলিক! কি তোমার শৈশব হয় নাই? তোমার আনন্দবোধ নাই, নিন্নাতেও নিরানুন্দ বোধ জীবনে, শৈশবে যে সমস্ত ঘটনা হইয়াছিল, নাই। ১১। - " [পে সমস্ত তোমার ম্মরণ নাই বলিয়া কি. 

তোমার জীবনে, শৈশবে কোন ঘটনাই হয় ০্তোমাল আংসম্মন্সে স্মে পৃ জীবের বিগত কোন জন্মের কথাই শপন্কান্স কত নাই তাহাল্ল স্মরণ থাকেন। বলিয়া কি বলিতে হইবে অসংনস-্ে ভোামাল্ ্নীহাম্নয | বারম্ব!র জন্ম হয় না? ১৩। ববি ভ্ঞাহাল্স এপ্রম্সোজন্ন হস্ত কোন কোঁন আর্ধশান্ের মতে পাঁপক্ষয় সাহাও কল্পিনে। তোমা করিবার জন্য পাঁপীকে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ স্াহান্ন্য নে স্তল লাই হলিন্স। করিতে হয়! সেই জন্য মহামহ! পাপ করিয়। তাহান্কে .ক্তুকনন্ন। কলিম মৃত্যু হইলেও উদ্ধারের উপায় আছে । ১৪। তাহাল্ল সাহাম্য্য ক্ল্লিত্ব ম্ন! যেমন সকল মন্ম্যের একপ্রকার স্বর নহে, সভাহা কল্লাঙ্স অপন্লা ও তদ্ধপ সকল মন্তষ্যের এক্প্রকার ম্বভাবও প্রভা াম্তর আছে । ১২ । নৃদ্ব। ১৫। 

তান্ষেপ ॥ 

যদি দেখ! হলো কেন আশ। পুরি ; কেন মুখ তুলে তার মুখ পানে, 
দেখিলাম নাহি চাছিরা। রহ্লাম নাহি চাতিয়!। 

কেন বা সরমে অবনত মুখে, কেন তাঁর আশা নিরাশ! করিয়। 
রহিলাম পাছু ফিরিয়] ॥ আসিলাম আমি চলিয়া ॥ 

যদিও সে সখ। ছিলগে। দীড়াগয়ে, ( আহা) সগা কত ব্যথা! মরমে মরমে 
আমারি পানেতে চাহিয়! |. পেয়েছে আমারি লাগিয়া 

(তবে ) আমি কেন হায়, ভ্রুত পদে পদে শেষে মরমের ব্যথ| জানাতে আমারে 
আদিলাম ছুবে সরিয়া ॥ এসেছিল সেখ! ধাইয়া ॥ 

--- 
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অ্গমন্নী | 

আনন্দময়ী ম! ! এস মা! এস মা! আমর] 
সারাটী বংসর ষে আকুল প্রাণে কেবল মা 
তোমার পানে চেয়ে আছি। এস মা গণেশ 

জননি ! তৌমার আদরের গণপতিকে কোলে 
লইয়। ভুবন-মোহিনী বেশে এস ম। ! গণেশ 
কোলে তোমাকে দেখত যে বড়ই ভাল 
বাসি মা! মায়ের কোলের অলঙ্কারইতে। 
সম্তান; তাই মা তৌম!র কোলে গণপঠ্ি 
দেখতে বড়ই আনন্দ হয় মা! বি্জননি ! 
এবিশ্বব্রত্ষাণ্ডের তুমিই তো মা একমাত্র 
প্রস্থতি ;$তাই মা আজ এ ব্রঙ্গাগু-ব্যাপিয়! 

তোমার মধুর আহ্বানধবনি শ্রুতিগোঁচর হই- 
তেছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান প্রভৃতি 
সকলে ভোমারই সন্তান; তাই আজ তুমি 
আদ্বে ব'লে সকলেই কত আনন্দিত হইয়াছে; 
সকলেই তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় সতৃষণ- 
নয়নে চাহিয়া আছে! এ দেখ মা! তুমি 
আস্বে বলে বিহঙ্গকুল আনন্দে মাতোয়ার! 
হয়ে ডালে বসে কেবল মা তোমারই স্ু-মধুর 
আগমনী গান করিয়! ভুবন মাঁতাইতেছে ! এ 
দেখ মা! তুমি আস্বে ব'লে তরুলতা সমস্ত 
নানাবিধ মনোহর -ফলফুলে শোভিত হইয়া 
তোষারই আগমনবার্ভী জগতে ঘোষিত করি- 
তেছে। মাশাঁরদে! আবার এ দেখম৷ 
শারদাকাশের শশী) তারা সকলেই আজ কেমন 
অ্রন্দর প্রাণমন-মুপ্ধকর ' কিরণরাশি বিস্তার 
করিয়া তোমার আগমন-উল্লসিত বিশ্বকে 
কেমন আলোকিত করিয়াছে! এস মা! মা 
ছাড়! হ'য়ে অস্তাঁন আর কতকাল থাকতে পারে 

টে একদিন নয়, ছ্দিন নয়, এ সুদীর্ঘ বৎসর 

“ (ভাষায় না দেখে আছি মা! আর যে থাকৃতে 

পারি না মা ! মাগো! ! তুমি যে খেলানা দিয়ে 
ভূ'লয়ে রেখেগিয়েছিলে দেখ মা! তোমার 
সেই খেল! খেল্চে গিয়ে তোমার সন্তানের 
কি ছুরবস্থাই ন! ঘটেছে! চেয়ে দেখ মা, সর্ব 
শকীর ক্ষতবিক্ষত দেহ জীর্ণ শীর্ণ; কেবল 
প্র'ণে বেঁচে আছি মা ! তাই আজ খেলা ছেড়ে 
তোমার কথ! শ্ননে পড়েছে । একবার এস ম| ! 

বড় সাধ একবার তোমায় প্রাণভরে ম! ম] বলে 
ডাক্ব, আর তোমার এঁ ছুঃখ-ভুলান মুখ পানে 
চেয়ে থাকব! মা! একবার কি এ দ্ীনহীন 
কাঙ্গাল সন্তানকে ধুলো ঝেড়ে কোলে করনি 
ন1 ম1? মাগো! সম্তানের ষেমা বিনে আর 
গতি নাই; ভুমি, কোলে না নিলে আর কার 
কাছেযাব মা? আর কার কাছে দীড়াব মা? 
আর কে আদর ক'রে আমার অশ্রুজল মুছায়ে 
দিবে মা? কু সন্তান হ'লেওতো মাতুমি 
তাঁকে তোমার দিব্য-ন্সেহ হ'তে বঞ্চিত ক্রনা, 
তাই বলি মা এস ! 

নিত্যময়ী ম! ! তুমি পতিতপাবনী, অধম- 
তারিণী সত্য, কিন্তু তুমি যে আমাদের ম1; 
আমরা তোমার সন্তান, আমাদের য়ে তোমার 
উপর চিরদিনের দাবি! মা ভার ভু'লে 
থেরুনা, একবার এস মা! সন্তানের হুঃখ মা 

বিনে আর কে বুঝবে ? তাই ম! কত ছুঃখের 
পশরা মাথায় ল'য়ে আকুল প্র'ণে কেবল 
তোমার দিকে চাহিয়া আছি মা! এস মাশান্তি- 

“ ভ্বায়িনী ! একবার এসে তোমার বিশ্বত্রক্ষাণ্ডে 
শান্তি-সুধ। ঢেলে দাও মা! এ বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের 
তোমার সমস্ত সম্তান তোমার সেই দিব্যশাস্তি- 
ধা পানে মাতৃপ্রেমে বিহ্বল হয়ে আত্মহারা 

হয়ে যাক্। 
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'করুণামরি ! এস মা! তৌমার ম। নামের 
এমনি শক্তি, এমনি গুণ যে ঘোরতর বিপদে 
পড়েও যদদি আঁকুল প্রাণে মা মা বলে ডাকি 
অমনি যেন সে বিপদ কোথায় চলিয়। যায়। 
আজও বড় বিপদরগ্রস্ত হ'য়ে মা মা বলে ডাকৃছি 
একবার এস মা। মাগো প্রাণ আব তোখাগ 

ছেড়ে থাকৃতে চায় ন1ম1! আবার যেন তোমার 
ভূবন-ভুলান খেলান! দিয়ে আঁমাকে ভূলায়ে 
ফেলে যেও না! মাগো ! আমার যে ম! বলার 

সাধ এখনও কিছুই মিটে নাই মা ! কবে তুমি 
কোলে তু'লে লবে আর তোমার ছঃখ হুলান: 
মুখ পাঁনে চেয়ে আনন্দে প্রা*ভরে মামা বলে 
ডাকবো ? মা গে! তভোমষ'হেন মা পেয়েও 

আমার মা বলার সাধ মিটিল না, এ ছুঃখের 
কথ। আর. কার কাছে বলিব মা ! 

আনন্বময়ী মা! আর আমাদিগকে নিরা- 
নন্দে রেখনা মা! একবার এসে দাড়াও মা! 

জগং তোমার ভ্বন-ভর! মাতৃরূপ দর্ণন ক'রে 
প্রেমানন্দে মাঁতিয়া যাঁক্। অনস্তরূপিণি। 

তুমিইতে। মা! ত্রেতাুগে সীারামরূপে 
ধরায় অবতীর্ণ হয়ে জগতে দিব্য-শীস্তি গ্রদান 

সপ শসা আস 

শা প্পপ 
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দিবাপ্রেম, দিব্যানন্ন শিক্ষা দিয়াছিলে। তুমিই 
তো ম! সে দিন শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌর-নিতাই 
রূপে অবতীর্ণ হয়ে জীবের ঘরে ঘরে তারকরঙ্গ 
মধুর হন্কিনাম বিলইয়। হরিন|মের বন্তায় নদীয়া 
ভাসাইয়া দিয়াছিলে ! আবার তুমিই ম। জ্ঞানা- 
নন্দ-রূপে জীবের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া 
জীবকে নিতা-প্রেমে বিভোর করিতেছ। তাই 
বলি মা ! একবার এসে আনন্দ দাও ম| ! 
জগজ্জশি ! 

একবার তোঁম'র ভুবন-মোহিনী মাতুরূপে 
এসে দাড়।ও ম।! আমর! বিশ্ব-বরঙ্গাণ্ডের সমস্ত 
সন্তান তোমায় ঘিরে দীড়াই ; সন্তানবেষ্টতা 
হইয়া মা তোমার আঁজ কি অপুর্ব শোভাই 
হইবে। মা! এসম|! একবার দাঁড়াও মা! 
(তামার আদর-সোহাঁগে রঞ্জিত, মুখ খানি দেখে 

সকল ছুঃখ ভূলে যাই, আর সকলে একতালে 
একস্বরে ব্যাকুল প্রাণে প্রাণভরে “মা, “ম।” 

ব'লে প্রাণ জুড়াই। জম্ম আনন্দময়ী মা 
আমার! জয় জ্ঞানানন্দরূপিণী নিত্যময়ী মা 
আমার !! 

করিয়াছিলে। তুমিই তো মা! দ্বাপরে ত্রজ- কাঙ্গাল ছেলে 

ধামেংজ্ীত্রীরাধা ককষ্চরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে জগতে বিনয়। 

"একি ক্কখা”। 

ভক্তি ন| শিখাঁয়ে ভক্ত আবরণে শকতি নাহিক, বহিতে দিয়েছ 

বাঁধিয়। রেখেছ কেনগো মোরে । পাঁপ-তাপ-বৌঝা মাথায় তুলে। 

প্রেম না বুঝায়ে, প্রেমের নিগড়ে, বিষয়ে মজিয়ে অর্থচিন্তা নিয়ে 

রেখেছ কুটিল প্রেমিক করে ॥ আছি শুধু “নিত্য-গোপাল” তুলে । 

পথ না দেখাঃয়ে, পথিক ক'রেছ রর 

জটিল সংসার-অরণ্য-পথে। অভ।গ| 
॥ সাধন! দ।ওনি, নং 

১০০০ শ্রীমমূল্যমোহন চৌধুরী । কত প্রলোভন দিয়েছ সাথে ॥ 
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. প্রতিষ্ঠিত করিবার কারণ। 

স্রধ। ত্যাগ করিয়া ষে, বিষ্ব-বিষের প্রতি আকৃষ্ট 

নি 
প্র 

রা ক 1০441 হন এ এ শটে পে শা 
গুন টিপ দুটি বধ এক 5, ১০০ শিস, ০৪ ০ 

৮ এলসি ছি সি এ 0 পি নু ত ১ 

প্র মিত্যধর্ম বা! সর্ববধর্মসমন্থয় 

হৈ লাগা 

( পুর্ব প্রকাশিত-অংশের পর । ) 

দিব্যজ্ঞান বৈরাগ্যের কারণ। দিব্যাভক্তি 
ও দিব্যপ্রেমের সহিত ও বৈরাগ্যের বিশেষ 
সন্থন্ধ। এক বৈরাগ্যই ভগবদ্বিষয়িনী সর্ব্বভাঁব 

এমন সঙ্জীবনী 

হয় তাহার হ্যায় হতভাগ্য আর কেআছে? 

শ্রামচ্ছশস্করাচার্ধ্য তাহার বিনা? গ্রন্থে 
বলিয়াছেনঃ-- 
দোষে তীত্রোবিষয়ঃ কষ্ণ-সর্পবিযাদপি। 
বিষং নিহস্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষ পরম” ॥ 

অর্থাৎ--বিষয়পদার্থ দৌষাংশে কাঁলপর্প- 

বিষাপেক্ষা তীব্র, কেননা বিষ যে সেবন 

করে সেই বিনষ্ট হয়। কিন্তু বিষয়রূপ যে বিষ 
তাঁহা দর্শন দ্বারা দর্শকের নাশ সাধনে সক্ষম 
হয়। 

অগ্রিত্ব সন্নিকটে থাকিলে যেরপ তাহার 
উষ্ণতাশক্তি শরীরে সংক্রামিত হুইয়া থাকে; 

তন্রপ সংসারের নিকটে থাকিলে সাংসারিক 

ভাব সকল সংক্রামিত হুইয়! থাকে | যোগাঁচার্ষ্য 
শরীপ্রীমদবধৃত জ্ঞানানন্দ মহুন্াজ বলিধাছেন:-- 
প্ী "অবস্থায় ( অপবি্পিক্কাবস্থায় ) ঘোঁর 
২সাঁরীর নিকট সর্ব! সাবধান হুইবে। এ 

অবস্থায় একেবারে সংসারের সংশ্রব পরিত্যাগ 
করিবে । এ অবস্থায় সংসার এব” সংসারী 

মহা-বিক্-জনক | এ অবস্থা নরের, পক্ষে 

নারী এবং নারীর পক্ষে নর কালসর্পাপেক্ষা 
ভয়ানক অনিষ্টকর »। এই জন্ত বৈরাগ্যপথের 
পথিকের বৈষয়ীর সংর্গ নিষিদ্ধ সর্বতাগী- 

প্রীগী-সঙ্গ বিধেয় | : উক্ত প্রকার পথিকের 

শুকদেব, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্ধ্য, চেতন্তদেব, 

রূপগণী স্বামী” সনাতন্ন গোস্বামী, রঘুনাথ দাঁস 
গোম্বামী, গোপাল ভট্ট প্রভৃতি পরমবৈরাগী. 
মহাত্মাগণের জীবদী এবং উপর্দেশাবলী ' পাঠ 
করা সর্বতোঁভাবে কর্তব্য। অধিক লোক- 
সঙ্গ চিত্ত-বিক্ষেপ এবং বন্ধনের কারণ হইয়া 
থাঁকে, স্থতরাং বৈরাগ্য-পথিকের তাহা বর্জনীয় । 
বৈরাগীর কর্তব্য সম্বন্ধে -শ্রীপ্রীচৈতন্থচরি হাম্বতে 
্ীপ্রীগরাঙ্গ মন্কাগ্াহুন এই উপদেশ আছে,__ 

বৈরাগী কল্পিবে সদা নাম সংকীর্তন | 
মাগিয়! খাইয়। করে জীবন রক্ষণ ॥ - 
বৈরাগী হুইঙ্ক! যেব? করে পরাপেক্ষা । 
কার্ধ্য-সিদ্ধি নহে, কষ করেন উপেক্ষা ॥ 
বৈরাগী হৈল্না করে জিহ্যার'লালস। 
পরমার্থ যায় আর হয় রসের বশ ॥ 
রৈরাগীর কৃত্য সদ। নাম স্বীর্তন। 
শাক পত্র ফল মূলে উদর ভরণ ॥ 
জিহ্বার লালসে যেই ইঠি উতি ধায়। 
শিশ্নোদর-পরায়ণ কষ নাহি পায় ॥ 

গ্রাম্যকথ। ন1 শুনবে, গ্রাম্য হার্তী না কহিবে ।. 
ভাল ন! খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥ 
অমানী মানদ কষ্-ন।ম সদা লবে। 
ব্রজে রাধা-কৃষ্ক সেব! মানসে করিবে ॥ 
সর্ব প্রকার দলেই বন্ধন আছে। 

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখী যেমন দ্বীর্ঘকাল পিঞ্ররাবন্ধ 
থাকায় মুক্ত করিয়া দিলেও উড়িতে পারে না, 
তদ্রপ কোন ব্যক্তি দীর্ঘকাল কোন দলনুক্ত 
থাকিলে মুক্ত হইয়াও দল-সংশ্রব-জনিত 
স্কারবশে নিজকে বদ্ধ বিবেচনা করিয়া 



আ্রীনিত্যধর্্ম বা সরবধর্মসমন্থয় 

বন্ধের সায় কাধ্য করিয়া থাকে । সীম্প্রদদায়িক 

ভাব দ্বারা মন সক্কীণ হইয়া থাঁকে, যেহেতু 
তন্বার। নিজ অনিচ্ছাসবেও অগ্তের অনুরোধে 
অনেক সময় সৎ এবং শ্বাধীন মতকে জা 

' করিয়া বাধ্য ভইয়। কার্ধ্য সম্পাদন করিতে হয় 

পনুবর্শৃঙ্ঘল এবং ৌহ্শৃঙ্খল উভয়েই এ 
শৃঙ্খল ব্যতীত অপর কিছু নহে; বন্ধন উভয়েরই 
কার্য”) কেবল বর্ণম ত্র ভেদ। ধর্মসন্ন্থীয় 
দলের সংঅবে থাকাও মহা বন্ধন। সুতরাং 

আাশ্বক্০ বৈ্বলাগীল্প কোন 
প্রক্চাজ্স দলেনক্ল হস নব্ে ন। 
থাকাই গঙক্ষল। সাক 
ন্ৈল্লাগীল্প জ্নিন্বাম্দ্ছা। লাভে 

 গপুর্বধপপর্বাস্ঞ নিস্সত এক্স্ছণন্নে 
ব্বান নন কুল্লিস্রা লর্বযউন ও 
ভিক্ষাকল্পা কত্ব্য”॥ কারণ, 
নিয়ত একস্থানে বাস করিলে আসক্ত হুইবাঁর 
বিশেষ সম্ভাবন! । সাধক বৈরাগীর ধনী, 
পর্ডিত; সন্ত্ান্তব্যক্তি, তাঁর্কিক, নাস্তিক এবং 
নারী প্রভৃতির সঙ্গ সর্বতোভাবে অকর্তব্য। 

মৃত্যু যেমন অভ্যাসের বস্ত নর, মৃত্যু যেমন 
জাতি নির্বিশেষে বালক, বুদ্ধ, যুবা, প্রো 
পুরুষ, নারী, ধনীঃ নিধশী প্রভৃতি বিচার না 
করিয়। ষে কোন সময়ে উপস্থিত হইতে পারে, 
বৈরাগ্যও তদ্রুপ জাতি নির্বিশেষে যালক, | 

বৃদ্ধ, যুবা, প্রৌট, পুরুষ, নারী, ধনী, নির্ধনী ! 

২৩৭ 

অনস্ত ত্যাগের পথে টানিয়! লইয়া! যায় । স্ত্রী 
পুত্র-কলত্রাদি তাঁহার কোন প্রকার প্রতি- 
ব্ধকের করণ হইতে পারে ন!। যেরূপ 
নিদ্রা, ও স্থখ ও মৃত্যু প্রভৃতি স্বাভাবিক, 
সাধন-সাপেক্ষ নহে সেইরূপ বৈরাগ্যও স্বাভাবিক, 
সাধ্য নহে। যেমন নিদ্রার সময় উপস্থিত 
হইলেই নিদ্রা আসিয়! থ!কে, জন্মের সময় 
উপস্থিত হইলেই জন্ম হয়, এবং মৃত্যুর সময় 
উপস্থিত্ত হইলেই মৃত্যু ঘটয়া থাকে তদ্ধপ 
বৈরাগ্য উদয়ের সময় উপস্থিত হইলেই বৈরাগ্য 
হইতে থাকে । সমস্তই সময়-সাপেক্ষ। ধৈর্য্য 
ও বিশ্বাসই সিদ্ধির উপায়। উদ্কৃসিত পুত- 
প্রবাহিনী বৈরাগা-ম্ুরধনী যে বগ্ধলাগর-সঙ্গমে £ 
অন্ত উন্মাদিনী তাহার গতিরোধ করে কাহার 
সাধ্য? সে মিলনের প্রতিবন্ধক কে হইতে 
পারে? প্রেমাঁম্পদই প্রেমিকার টান জানে । 
সেষে একটানা! আত ; প্রাণনাথ ভিন তাহার 

ষে অন্ত কামন] নাই; প্রাণারামেই যে তাহার+ 
কেবল আরাম; তিনি ষে তাহার একমাত্র 
গতি; তিনিই বে তাহায় একমাত্র হদয়-রাজ- 
প্রাণবল্পভ পতি; তাহার সর্বস্ব যে সেই 
সর্বপ্রাণ গ্রাণারামে অর্পিত; প্রাণথপতি ভিন্ন 
ষে তাহার অন্ত ক্ছুই নাই; সেষে নিত্যধনে 
ধনী। নুতরাং অনিত্য বিষয়াদি কি প্রকারে 
তাহাব রুচি উৎপাদনের কারণ হইবে ? 

. প্রসিদ্ধ যে।গবাশিষ্ট রামায়ণের বৈরাগ্য 

গ্রতৃতি বিচার না করিয়া! সর্বকালেই উপস্থিত | প্রকরণে উক্ত হইদ্লাছে:-- 
হইতে পাঁরে। মৃত্যু যেরূপ পিতা, মাত, স্ত্রী 
পুজাদদির অপেক্ষা না করিয়া এবং অন্থুরোধ 
উপেক্ষা করিয়া নিজ কাধ্য সাধিত করে, দাঁরা- 
পুল্রকলত্রাি যেরূপ তাহার কোন প্রকার প্রতি 

বন্ধকের কারুন হইঙ্চে পারে না, প্রকৃত 

বৈরাগ্যও তদ্রপ অনিত্য সংসারের , অপেক্ষা 
না করিয়া এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া 

“ন ধনেন ভবেন্মোক্ষ: কম্মখা প্রমান ব। | 

ত্যাগ মাত্রেণ কিন্তবেকে বতয়োহশ্রাস্তি চামতম।” | 

শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহান 

অঙ্জুনকে বলিয়াছেন:-" 
'ত্যাগাচ্ছান্তিরনস্তরম্ঠ | ১২।১২।, 

মহাআ্! ভর্তুছরি বলিয়াছেন-- ২. 

 গ্ভোগে রে।গভয়ংঃ কুলেচ্যুতিশ্ভ়ং হিতে, 



২৫৮ 

 নৃপালান্তয়ং মানে দেস্তভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে 
জরায়া ভয়ং। 

শান্ত বাদি-ভয়ং গুণে খলসতয়ং ক'লে 

- স্কতাত্তাস্তয়ং সর্বং বস্তুভয়াম্বিতং ভূবি নৃণাং 
 বৈরাগ্যমেবাভয়ং | 

সুতরাং দেখ। য'ইতেছে বৈরাঁগ্যেই অভয়, 
শাস্তি এবং অমৃত নিহিত আছে। সংসার- 
ভোঁগার্দি ঘ্বার। মনের মনত্বের লোপ হইয়! 

থাকে, সুতরাং সেই মুত মন দ্বারা কি প্রকারে 

পরমপ্রেমাম্পদ প্রাণারাম শ্রীনিত্য-ভগবানের 
সেবা হইতে পারে? যে প্রাণে বৈরাগ্যরূপ 
চৈতন্তশক্তি নাই, সে প্রাণের অস্তিত্ব সত্বেও সে 
প্রাণ মৃতঃ অসার ; এমন মৃত-প্রাণ-ধারণের 

আবশ্তকত! কি? যে বৃক্ষ নীরস, সুমধূর-ফল 
ফুল শূন্ঠ শুক কেনা! তাহার হতাদর করিয়া 

থাকে? 

বৈরাগ্যহীন জীবন যে পণ্ড জীবন 
গঈঅপেক্ষ1ও হেয়, জ্যক্তি মাত্রেরই ইহা! অন্ত 
মোদিত। নৈরাশ্তই বৈরাগীর ভূষণ। যিনি 
শ্রীগুর- কৃপায়. দিব্যজ্ঞান।মি ছারা বাসন। দগ্ষ 

. করিয়া নিরাঁশ হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত 
_ বৈরাগী ; তিনিই সদা. নিত্যানন্দে নিমজ্জিত, 

তিনিই যথার্থ পরা-শাস্তির কোলে আশ্রক়প্র!গ 

হুইয়। আস্তি দুর করিতে সক্ষম হইয়াছেন । 

ংসাবের সন্কীর্ণ বন্ধকুপে থাকিয়।৷ ধিনি তৎ- 
স্কারে সংস্কৃত তিনি অনস্ত বৈরাগ্য-সিন্ধুর 

মহিম! এবং প্রভাব সম্বন্ধে কি ধারণ! করিবেন? 

 বৈবাগ্য ব্যতীত বৈরাগ্যে যে কত সুখ, কত শাস্তি 
 -কত আনন্দ তাহা সংসারাবদ্ধ জীব কি প্রকারে 

ধারণা করিবে? মুক্ত-বিহঙ্গ ব্যতীত মুক্ত- 
বিহ-দ্গর অবস্থা পিঙ্গরাবন্ধ পক্ষী কি প্রকারে 
উপলব্ধি করিবে? আমাদের পরম কারুণিক 

-.দ্বরাময় উগুরুদেব কোন একদিন কথ! প্রসঙ্গে 

. গলিযাছিলেন,---উ ব্গ্য-পতেল্ল 

ীরিনিত্যধর্ বা সর্বধ্মনম্
য়। 

বন্ধু অতি ন্বিল্প 1” নৈল্জাপী 
ম্মে আঁআতভ্তালীঃ জিজ্তেজিক্িস্ত্র 
নিল ৬৪? বিদেহী তাহাল্প হ্মে 
তম তরগীন্পতেন ওনম্- 
বাসনান্স পুর্ণাজ্তি হইক্সাঞ্ছে, 
উদ্কৃসিত বৈরাগ্য-প্রবাহে তাহার কর্তব্য।কর্তব্য 
সমস্তই ভাসিয়াগিয়াছে। তিনি যে প্রীগুর- 
দেবের অহতৃকী কৃপাশক্তি-প্রভাবে ষড়বরিপু 
প্রভৃতি মহারিপুগণকে জয় করিয়া জিতেন্দ্রয়, : 
নিরহঙ্কার ও নির্মম হইয়াছেন। 

অনেকে দরিদ্রতাবণতঃ কলহ প্রযুক্ত. 
আত্মীয়স্বজনগণের বিনাশ হেতু এবং বৈরাগী 
সম্মান প্রাপ্তির আশায় বৈরাগ্যের বাহানু- 
টান দ্বারা সরল-বিশ্বীসী জীবগণকে প্রভরি 5 
করিতে দ্বিধা বোধ করে না। তাহারাঁও এই. 
প্রকার কপটতাপূর্ণ মর্কট-টৈরাগ্যাচরণ দ্বাৰা 
আন্ম-গ্রতারিজ্ত হয়৷ পতনের পথ সুগম করিয়। 
থাকে । অভিনয়কালে কত লোক শ্রীকৃষ্ণের 
বেশ ধারণ করিয়। অভিনয় করিয়া থাঁকে, সেই 
জন্ত কি তাহারা শ্রীরুষ্ণ হইয়াছে ? তাহার! কি 
জানে না, যে তাহারা বেশ ধারী মানত? স্ত্রা 
বেশ ধারণে কি কোন পুরুষ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে? কোন দরিদ্র ব্যক্তি রাজবেশ ধারণে 

কি, রাজ হইয়। থাকে? সে কি জানে না যে, 
সে দীনছুখী একমুষ্টির প্রত্যাণী? অভাব- 
গ্রস্ত দরিদ্র ভিখারী তৈলাদি ব্যবহার করেনা, 
লগ্ন পদে থাকে, বৃক্ষমূলে, জীর্ণকুটীরে বাঁস 
করে ১ ছিন্ম-কন্থামীত্র সন্ধল করিয়া উদ্রবাঞ্জের 
জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া! থাকে, সেই 

“জন্য কি সে অর্বত্যাগী বৈরাগী হইয়াছে? 
দরিদ্রতাই কি তাঁহার প্রকার হইবার কারণ : 
নহে। দিব্য-জ্ঞান ব্যঠীত প্রকৃত বৈরাগ্যলাভ 
হওয়! অসম্ভব। প্রন্কত বৈরাগী মে সর্ধ-বাসনা- 
নিবৃত্তি-ঘ।রা স্বাধীন হইয়াছেন । শ্রীতগবানই 
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যে তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য। তিনি যে. নিত্য- 
্রদ্ষেযুক্ত, অনিত্য বিষয়ে বিরক্ত! তাহার ষে 
এই পরিবর্তনশীল জগৎ মিথ্যা এবং তুচ্ছ বে'ধ 
হইয়াছে । বৈরাগ্যচিতায় তাহার জীবত্বের 
নির্বাণ হইয়া, তিনি স্দাশিন জ্ঞানানন্দ হইয়- 
.ছেন। “বেরাগ্য যে মঙ্গলময় করুণ। সাঁগর 

শ্রীগুরুদেবের অহৈতুকী দান”? বৈরাগ্য যে 
পতিত পাবন, অভক্র-বৎসল শ্রীগুরদেবের 

*অহৈতৃকী ক্ৃপাশক্তির অদ্ভুত বিকাশ ; বৈরাগ্য 
যে -অজ্ঞান-নাশিনী, জীব-চৈতন্তকারিণী শিবগুরু 

 জ্ঞানানন্দের চিৎশক্তির অভ!বনীয় প্রকাশ ! 
এমন দিব্যজ্ঞানদায়িনী চৈন্তম্তকারিণী পরম 

.. বৈরাগ্য-প্রসবিনী শাস্তিরপ।--শ্রীতরকপাশৃক্তির 

অর্থাৎ গুরুই সাক্ষাৎ জ্ঞানদাতা এবং 
ংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণ-কর্তী। একমাত্র 

শ্রীগুরুর কপাবশতঃই শিষ্য সংলার-সাগর হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া থাকে । গুরোঃ কৃপাহি কেবলম্ ! 
গুরোঃ কপাহি কেবলম্ !! ! 

অ:মাদের ঠ'কুর বঙ্গিয়াছেন :-_- 
“যেতে হলে বহুদুর, 
পাথের লহ প্রচুর । 

পরলোকে যেতে হবে 

পাথেয় যে চাই । 

শুদ্ব-বিবেক-চৈতগ্, 
সে পথের আহাধ্য অন্ন, 
সে পথের বৈরাগ্য হয় 

আশ্রদ্ন ত্যাগ করিয়া কোন হৃভভাগ্য জীব পরষ পাথেয় ॥ 
তপনোত্িগ্ত কর্কশ বালুক]-পুর্ণ সংসার-মরকে প্রেম-ভক্তি-সিঞ্ধ-জল, 
শান্তিনিকেতন বোধে আশ্রয় গ্রহণেক্ছুক ? সে পথের পেয় কেবল; 

“্জ্ঞনদাত? গুরু সাক্ষাৎ সংসারার্ণব-তারকঃ । “উভয়ে কর সম্বল। 
'্রীগুরু-কৃপয়! শিষ্য স্তরেৎ সংসার বারিধিম্ ॥ শীঘ্র যেতে হবে” ॥ 

( শাস্তিগীতা | ) মহেস্বানন্দ অবধূত | 

সর্প । 

| (১) (৩) | 
দ্সীরে দিতে হে দেখা, যদি এলে প্রাণ সখা, পুনঃ আচমন দিব,  প্রেম-জলে নাওয়াইব, 

| কেন অছি দূরে দাড়াইয়ে ? পরাইব প্রীতির বসন; 
বড় সাধ আছে মনে, পূজিব হে তোমা ধনে, প্রণয় নু-আভরণে, সাঁজাইব যতনে, 

হৃদয়-আসনে বসাইয়ে ॥ . যথ। বথ! সাজিবে যেমন ॥ 
(২) - রঃ (৪) 

হৃদয় আসন হবে, কুশলবার্তী মন কবে, ভক্তি-গন্ধ মাঁখাইয়ে, আনন্দ-কুল্দুম দিয়ে, 
| আখি-নীরে ধুয়াব চরণ । প্রবৃতি-তুলসী দিব পায়। . 
অর্থ দিব এ যৌবন, ভালবাঁণ৷ আচমন, পৃর্থী-তন্বে দ্বিব ধূপ, দ্রীপ-দানে দ্বিব রূপ, 

মধূপর্ক সুমিষ্ট বচন ॥ ৯ খর বাসনা নৈথিদ্ভ দিব তায় ॥ * 



পানীয় রসের তত, আঁচমনে বায়ু তব, 
..... তান্মলেতে প্রাণ সমর্পণ | 

. পুনঃ আচমন কালে, দান দিব. নেহ-জে, 
| সর্ধ-পূর্ণে আত্ম-নিবেদন ॥ 

৮ সি . 

বন্দনার গুন সার, 
স্থান দিয়ে চরণ-কমলে। ৃ 

অন্ত সাধ কিছু নাই, কেবল ধোমারে চাই, 
- আশা-পুর্ণে নিবাও অনলে ॥ 

(৭) 

: এতেক শুনিয়া বাণী, কহে গোরা গুপমণি, 
মহাভাবে হইয়ে বিভোর । 

অব্যক্ত চৈতন্য আমি, অতি ক্ষুদ্র জীব তুমি, 
অসম্ভব আশা দেখি তোর, ॥ 

(৮) 

আমারে যে পেতে চায়, স্থার্থ-শুন্য আগে তায়, 
হ'তে হবে ; নৈলে নাহি হয়। 

এ জগৎ স্বার্থভা, তুমি তাহ! নহ্ ছাড়া, 
. সন! তোমার স্থার্থযয় ॥ 

(৯) 

যে জন নিস্থার্থ হবে, সেই দে আমারে পাবে, 
' . "শুন শুন স'রোদ্ধার বাণী | 

বিজ কর্ম অনুসারে, ফলাফল ভোগ করে; 
কর্ম মত ফল পাবে ধনি! 

(১০) 

. পধ্যটন-পরিশ্রষ় .. কেবল মনের ভ্রম, 

এ সব ঠাই আছি সমভাবে । 

কথাবর-জঙ্গম আদি, .. আমাতেই নিরবধি, 
আছে, ছাড়া নাহি কিছু ভবে ॥ 

সা 

. দেবতা, নক্ন। বানর, 

লহ ছুঃখিনীর ভার, 

রা 

প্রকৃতি হইতে যাহা, 

বক্ষ আদি কিনব, 
সবে করি স্থজন-পালন। 

কালেংত এ সমুপ্য়। আমাতেই হবে লয়, 
ইথে আন্ নহে কদাচন ॥ 

(১২) . 

তাই বলি যাও ফিরে, কেন ভান আখিনীরে ? 
সেব গিয়! নিজ পতিধনে । 

রমণীর সার পতি, পতি রষণীর গতি, 
সর্ধ সিদ্ধি পতির সেবনে | 

৫ মুঠি 
কুলের ধরম যাহা, সাঁধে কেন ত্জ তাহা? 

. ক্কোকে দিবে কলঙ্ষিনী নাম। 
কুলের কামিত্রী হয়ে, পতি'পুত তেয়াগিয়ে, 

থাঁকিলে গে। ছুঃখ পরিণাম ॥ 

| (১৪ ). 

আমার বচন লও, 'সবরেতে ফিরিয়া যাও, 
সেব গিয়। পতির চরণ ! 

সে বিলে পতির পদ, পরিণামে মোক পদ, 
কেন হ্:খ পাও অকারণ? 

১৫) 

শুনিয়া গোরার বাণী, পুনরায় কহে ধনী, 
- চ[তুরালী কেন কর আর? 

তুমি অগতির গতি, তুমি সবাকার পতি, 
- পতির পতি তুমি মূল।ধার ॥ 

(১৬) 
প্রকৃতিই হুয় তাহা, 

| পাথরে কাঞ্চন কেবা কয়? 

আব্রঙ্গ-ভূবনত্রয়। সকলি 'প্রক্কতিময, 
একমাত্র পুরুষ, নিশ্চয় ॥ 



উতর বা বাধার | ২৪৯... 
ঃ | নি | 

| (১৭) | ৃ বির 

ভাবিয় দেখি সার, তুমি সেই সারাৎসার, অপূর্ব তোমার প্রেম।. কষিত বিমল হেম, 
টার পরম পুরুষ নির্রিকার। .. কর ই কৃষ্চ-পদে দান। . . 
প্রক্কতি তোমার দাসী, . তাই প্রকৃতিতে আসি, | লগ্গে শরণ তীর।. . যিনি ভযে কণধায়, 

গ্রক'শহ রূপ চমৎকার ॥ ' নিত্যানন্দ সেই মোর প্রাণ ॥ 

(১৮). (২৩) 

তুমি সকলের সার, তুমি সর্ব মূলাধার, : ক নাহি কর সন্ধ+ আমি আর দিত্যানপী, 
কিছু নাহি তে!ম। ছাঁড়৷ অন্ত । এক প্রাণ, এক অবতার। 

 ছেনাঁদি মাঁনন জীব, তোম! তরে উদগ্রীব, ; জীবের হিতের জন্য, হইলান ভিন্ন ভি, 

দ্রশন পেয়ে হুয় ধন্য ॥ টি অধিক বলিব কিবা! আর ॥ 

(১৯) | (২৪) 

. ্ রয়ুখে কহিলা যবে, সকলি তুমি সে তবে, ! কেন থাক নিরাননদ ? ভাব সেই নিত্যনদদ, 
সৃষ্টি স্থিতি তুমি কর লম্ন। . ূ মুখে ত্দা! বল 'কষ-নাম' | 

করি/তছ পরিহার ? ূ  ভাঁবিতে ভাবিত যবে, আপনা ভুলিয়ে যাবে) ছলেতে কেন হে আর, 
ৃ তবে দেখা পাবে গুণধাম ॥ ক্ষম!। কর দীন অনলায় ॥ 

] (২) | | (২৫) 

শুনিয়া ধনীর ধ্বনি, শ্ীগৌরাঙ্গ গুণমণি, - যিনি জগতের গুরু, কপাষম কল্পতয, 

হাঁসি ই'সি বলিলা তখন। | নিত্যানন্দ সেই অদতাঁর। 

বুঝিয়! দেখিনু মর্শ।.: নিফাম তোমার ধর্ম, ৰ দুঃখ করি পরিহারঃ লওগে শয়ণ তার, 

কিন! চাহ দিব এইক্ষণ ?. ৃ মনস্কাম পুরিবে তোমার ॥ 

(২১) (২৬) 

যাহা চাহ দিব তোরে কহিলাঁম সত্য ক'রে, ূ নিদ্রাবশে (দেখে ধনী, অস্তথান গুণষণি, 

| নাহি ভাস আখি-নীরে আর। উচ্চরবে কাঁদিয়া জাগিল। 

ষ্ধি থাকে প্রেম-ভাঁব, তবে ভবে কি অভাব? | দীন হানে কছে রমা, ক্রন্দনেতে দেহ ক্ষমা, 
ধন মধ্যে গেম সারাৎসার ! | গোরা-প্রেম তোমাতে পশিল ॥ 

শীনৃত্যগোপাল গোস্বামী ).. 

৩৯. 



_ প্রতিন্বাঙ্গ। 
.. রাহা, 

বিগ ২৮শে সে তারিখের ীনবিকু্রিয়া পত্রিকার” প্রতিবার উজ 
প্রথম প্রস্তাব । 

গত ২৮শে জোষ্ঠে্ন শ্রীগ্রীবিফুপ্রিয়। পত্রি- | স্পর্শন করিতে পারে ও তব সেযাদি কর! 
কাধ আমাদের শ্রীত্ীনিত্যধর্দ পত্রিকার দম" | যায় ইত্যাদি বিশ্বাস বহুভাগো, বনুপুখ্যফলে 
জোঁচন! পাঠে শ্রীশ্রীজ্ঞানামন্দ দেবের শিষ্য | খহাত্তগণের বহুরুপাবলে জীব হৃদয়ে স্উদয় হয়। 
অগ্ডষ্ী হয়ত বিশেষ কষ্ট* অনুভব করিয়াছেন । | আবার শ্রীভগবান বা তাহার অভিন্নদেহ, 
শশ্রীবিষপ্ডিয়। পত্রিকা! নৈষ্ণব জগতের পরম: | অবতার-কল্স মন্থাপুরুষগণ যখন জগতে অবতীর্ণ 
'্সদরের : বন্ত--বিশেষ শ্রদ্ধার আমগ্রী। | হন তখন এই অবিষ্ঠ!কলুষিত ভজীবজগত্তে 
এই পবিজ্ ধর্ম-পত্রিকাঁয় ভদ্রসস্তানকে “অজ্ঞ” | জীবের মোহান্ধকার দুর করিবার প্রয়াস পাইতে 
মূর্খ” গুভূতি ইতরভাঁষ। প্রয়োগ বৌধ হয় | গিয়। তাহাদিগকে কতই না যন্ত্রণা (ভোগ 

'্রীমজিত্যাননপ্রদর্শিত পথের সাধনার অনুকুল | করিতে হয় কতই ন1 লাঞ্ছনা সহা করিতে .হয়। 
নহে। সংযত রসনায় যন্ধ ইচ্ছা তিরস্কারও ) জগতে লত্যধস্ধ প্রচার করিতে গিয়া মহন্মদকে 
করা যায়। আমর] কিন্তু শ্ীগুরচরণ ম্মরণ- | ধভগুলি হাক্লীইতে হইয়াছিল) খুটদেবকে 
পূর্বক প্রাতহুংসাবৃত্তিক পদদলিত করিয়। | লোহর্ষণ ক্রুশযন্ত্রণ। সহ করিতে হইয়াছিল, 
লমালোচক মহাশয়ের সমক্ষে করযোঁড়ে দণ্ডায়- ; ব্রহ্ষহরিদ্াস ঠাকুরকে অতি. ভীষণ ক্লেশ ভে'গ 
মান হৃইয়। “ছবৃ 1 বা স্ববৃতা বা তেত্যো নিত্যং | করিতে হটয়াছিল, এমন কি শ্রীঅনস্তদেব, 
নমে। নমঃ” এই শান্ববাঁক্য উচ্চারণ পূর্বক এই | কাঙ্গালের হৃদয়-সর্বন্থ, দয়ালের শিরোমণি 
আশীর্বাদ ভিক্ষা! করিতেছি যে আমক] যেন | শ্রীমন্নিত্যানন্দ গ্রতুরও লঙাট-দেশে ভীষণ প্রহার 
'ৃখাছপি” ও “তিরোরিব? মন্ত্রের সাধক হইয়! | হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; স্বয়ং শ্রীকুষ- 
অটলভাবে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারি । | চৈতন্ত শ্রীম্ন্মহাপ্রহ্কেও ভ্রান্ত জীব মনে করিয়! 

আমর সমালোচক মহাশয়ের কোন দে ষ | তীহীরই শ্রীচরণকিস্কব শ্রীসীর্ববভৌম মহাশয় ও. 
“দেখি না। অনন্ত তঙ্গাণ্ডের স্থষটস্থিতিগ্রলয়- | ্রগ্রবোধানন্দ শ্বরম্থতী প্রমুখ ভক্তগণ তাহাকে 
কর্তা প্রীভগবান চৌদ, পোঁয়! নরদেহ ধরণ | প্রথমে সনোহ, উপহাস ও পরে সাঁধনপন্থা উপ-. 
করিয়। অগতে আসেন, জীৰ তাহাকে দর্শন | দেশ দিতে বিরত হুন নাই (১) সুতরাং 

(১) পনাষ রূপ গুণ তব সব ভম্ুপম |» : সার্বভৌম কহি 
“শুনিয়া প্রকাশানদ। বহুত হাসিলা ।” | “কলিযুগে অবতার নাহি শান্তরজ্ঞান” | 
8 আঁচে: চঃ। ক ক ঙঈ 

বাসে মণিকর্ণিক! মলহরা ব্দীরথিকাদীর্দিকা। : বেদান্ত শ্রবণ হয় সন্ন্যাসীর ধর্মা। 
ক কা রঙ | নিরস্তর কর তুমি বেদাস্ত শ্রবণ । শ্রীটৈঃ চ:1. 

* এই লেখক শ্রীযুক্ত কালীচরণ্ে সরকার সাজ মরীচিকান্থপৎ পণুবৎ গ্রত্যাশয় ধাবতি॥ 
 ষহশয়ের নিকট অনেক সাহাধয ০ । টীরাদারের স্হস্ত-জিখিত ক্লক । ৯ পপ 



নিত্য বা সররবধ্ীসমন্ধয় । ২৪ 

আমাদের অবধূত চুড়ামণিকে বিনি গ্রতক্ষ "আর শান্তর অগ্রসারে কোন দোষ হয় লা। 
সম্ভোগ করিবার অবসর পান নাই তিনি তখনও আমি ঠাকুরকে একজন উচ্চশ্রেণীর 
ভীহাকে সহজে এত উচ্চ আসন দিতে প্রস্থত | সাধুব্যতীত অন্ত কোন ভাবে উপলব্ধি করি- 
হইবেন কেন? অগ্ের তো দুরের কথা আমা-; নাই। ঠাকুর শ্রীহরিনাঁ সন্থীর্তনের একাস্ত 
দের মহা প্রভুর প্রীচরণে-ধাহার! চিরজীবনের অন্ত ! পক্ষপাতী অৎচ তাজ্তিক-াচারী কোঁন সাধককে 
বিক্রীত হইগছেন তাঁহাদের মধ্য ছুই একটির | ছাগাঁদি বলিদান সপ্ধন্ধে কিছু 'নিষেধ করেন 
জীবনের ঘটনা কিছু কিছু প্রকাশ করিলেই ূ না জানিয়া সন্দিহান হইয়। তাহার €োন 
বুঝ! যাইবে সমালোচক মহাশয়ের বড় .বেশী | ভক্তকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম । তাহার :. 
দোষ নাই। ঠাকুরের কোন একটি ভক্ত | নিকট বুক্তি শুনিয়। সন্দেহ প্রায় দূর.হইল, যাহা 
তাহার কপাঁলাভের পুর্ধে, অবিগারাণীর ঘোর । কিছু অবশিষ্ট ছিল ঠাকুরটা অচিরেই তাহা দূৰ 
জাঁমসী দাসীর মন্ত্রণ:য় ঠাকুরের শ্্রীমূর্ধিচিত্র- | করিয়া আমারও সর্বনাশ করিলেন । ইত্যাদি 
পটের ( ফটো) দিকে একদিন (অজ্ঞ! করিরা) ' ইতাদি স্ুতরাঁ: এ ক্ষেতে সমালোচক মহাশয়ের 
পশ্চাৎ ভাগ রাখিয়া প্রণাম করেন, আর যাবি | দোষ কি? 
কোথ|? বিষমিশ্রিঠ স্ত্ত দাঁনজন্ত পুতনাকে আমদের শ্রীপ ত্রকার পাঠকগণের মধ 
প্রীভগবানের মাতৃগতি দানের মত আমাদের খাহাঁরা উক্ত সমালোচন। পাঠ করেন নাই 

 গ্রীকুর অচিরেই. তাহার কেশাকর্ধণ পূর্বক তাহা; র কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য সমালোচনার 
উহাকে শ্রীচরণের চিরদাঁস করিয়া কুমার প্রধান অংখটকু উদ্ধত করিলাম :--"এই 
বয়সেই তাহাকে অন্াস -দানকরতঃ অশেষ পত্রের একস্থানে লিখিচ আছে 'শ্রীপঙ্গর 

করণার পরিচয় ধিয়/ছেন। অপর এক সময়ে | আসিয়। কেবল জ্ঞানপথের উপদেশ দিয়! 

ঠাকুরের কএকটি ভক্ত ঠাকুরের ভগবত্তা- গিয়াছেন, শ্রীগৌরাঙ্গ আসিয়া কেবল কষ 
নিষয়ে'অ লে'চনা করিতেপ্ছলেন ; সে *ময়ে ভক্তিরই মতিম। পীর্ভন করিয়া গিয়াছেন কিন্ত 

কোন বহিরঙ্গ বাক্কি ঘটনাক্রমে তথায় উপস্থিত আমার জ্ঞানানন্দে জ্ঞানও যেমন প্রেষও 

ছি:লন; তিনি সহ করিতে না পারিয়া উক্ত তেমনই ।” এই তুলনা অজ্ঞতা ও মূর্খতাঁবই, 

আলৌচ-1য় বিদ্রপ করিতে লাগিলেন? অল্পদিন শোচনীয় নিদর্শন। ধর্মসন্বন্ধে ইহায়া শাস্ত্রীয় 
পরেই ঠাকুরটি তাহারও গলদেশে কৃপা শাঁসনের অনধীন। ইহাদের গুরুর উপদেশ 

রঙ্জু দিয়া আকর্ণ পূর্বক তাহাকে পপ্রমতক্তি- এই যে, “তোমরা যত পার আর না পার, 

জোতে জদ্মের মত ভাপাইর়া দিয়াছেন । এই আমার উপর সব ভার রহিল” । সহজীয়-ধর্মম 

লেখক একদিন ঠাকুরের কয়েকটি ভক্তকে আর কাহাকে বলে ?” | 

ঠাকুরের নাম সঙ্কীর্ভন করিতে শুনিয়। মনে আমরা সমালোচনার . ্রতিবাদলে 
মনে আলোচনা করিয়াছিল "এ কি! ইহারা সমালোচককে ইতর ভাষায় গালি দিতে 
প্রীহরিনাম, শ্রীগৌরণীমের পরিদর্তে ইহী'দর পারিব না, কারণ উৎ। আমাদের - সাঁধনা- 
গুরুর নামকীর্ভন করেন কেন? কিন্তপর- বিরুদ্ধ) তবে সমালোচনাঁটির . ষথাশাপ্র . 
ক্ষণেই যে ব্যাপার দেখিলাম তাহাতে বুঝিলাষ আলোচনা করিব মাত্র। আমান লেখক 

. যে রূপ করিব'র ঠাহাদের যথেষ্ট হেতু আছে। মহাশয়ের লেখার কোন অংশটুকু সমাফ্লোচফ-« 

এ ৮০ ৯ শসা পিপিপি ত 

্ 
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মহাশয় পঅজ্ঞতা ও মূর্খতা” মনে- করিয়াছেন ৮ জজ ভক্ত 
দেখা কাউিক "প্র আসিয়া কেবল জান | "ক্রোধ মুখে বলে প্রত আরে আরে নড়। )' 
পের উপদেশ দিয়া গিয়!ছেন" এই উক্তি টুকু |: ্বল দ্বেখি জান ভক্তি হইতে কেবাড়া ॥ - 
বোধহয় শাস্ত্রানভিজ্ঞ মূর্ের উক্তি বলিতে | অখৈত বলয়ে সর্বকীল বড় জ্ঞান। 
পাঁয়েন £11 এবং উহা প্রমাণ করিবার জন্য | . যার নাহি জ্ঞান তার ভক্তিতে কি কাষ ॥ 
বোধ হয় আমাদিগকে বেশী শাস্ত্র প্রমাণও |. জ্ঞান বড় অদ্বৈতের শুনিয়। বচন। 
দিতে-হইবেমা। শ্রীবারাণসীধাম প্রভৃতি স্থ'ন ক্রোধে বাহ পাঁসরিল শ্রীশচীনন্দন ॥ 
বহার দর্শন করিয়াছেন তাহারা বেশ লক্ষ্য পিড়। হুইতে অধৈতেরে ধরিয়! আনিয়া! । 

করিয়াছেন যে স্রীশক্কর কৃপায় এখনও শিবের |  স্বহস্তে কিলায় গ্রহ উঠানে পড়িয়া ॥” 
ছড়ঃছড়ি; শঙ্বঃসন্প্রদায়ী অবলাঁকুল পর্য্যন্ত . : ভ্রীচৈ: ভাগবত | 
বলেন “শিবোঁহহং ।” শ্রীভগবানের জ্ঞানমূর্তির সুতরাং -্রীশঞ্করের জ্ঞান-প্রচার ও 

অবতীর শ্রীশঙ্করাচার্ষে।র -জানমতে যেই জীবের | শ্রীগৌরাঙ্গের “ভক্তি-প্রচার অশান্ধ্ীয় উক্তি 
কুবুদ্ধি উপস্থিত .হুইয়৷ হিতে বিপরীত আরম্ভ | নহে। তাহারঃপর “আমার জ্ঞানাননে জ্ঞংনও . 
হুইল: তখনই শ্রীভগবানের শ্রগৌর-বিগ্রছে | যেমন প্রেষও €তমন” এই উক্তি টুকু সমন্ধে 
তক্তিপ্রচার আরম্ভ হয়; তদ্বিষয়ে অন্তান্ত শান্ত | বলিতে চাই ঘ্িনি জীবনে কখন বারাণসী 
অপেক্ষা সর্ধপ্রধান প্রামাণ্য বৈষ্বশান্র শ্ীচৈ তম্ত | দর্শন করেন নাঁই তি'ন যদি উক্ত ধামের দেব- 
ভ!গবতের হই এক স্থল উদ্ধত করিলেই বোধ | মন্দির ও অন্ট্রীলিকাদির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হুন 
হয় যথেষ্ট হইবে । ইহ।তেই বেশ জান যাইবে | অথব! তৎবিষপুন তর্ক করিতে রত হুন'তবে 
যে আমাদর' লেখক ্শ্রীগৌরাঙ্গ আসিল! | বিজ্ঞসমার্জ তাহাকে কি বলবেন ? সমালোচক 
কেবল কৃষ্ণ ভক্তিরই মহিম| কীর্ভন করিয়! | মহাশয় কি কখন আমা.দর ঠাকুরের সঙ্গলাভ . 
গিয়াছেন।” বলিয়াও বেশী মূর্খতার ও অঞ্জতার | করিয়াছিলেন ? তাহার জীবনে কতদিন কত 
পরিচয় দেন নাই "গীতা ভাগবত যে ধে : সময় তিনি এ মহাএ্রুষকে দর্শন করিয়াছেন? 
জলেতে পড়ায় । ভক্তির ব্যাখ্যান নহি তাহা যদ্দি ন। করিয়া থাকেন তবে এ মহাত্মার 
তাহার জিহ্বায়।” এ *. | জ্ঞান-প্রেমের ইয়ন্তা করিতে যাওয়া কি সঙ্গত 
: এপ্পকল সংসার মত ব্যবহার রনে। হইয়াছে? শুধু তাহাই নহে) রহস্ত-্যঞ্জক 

. জককফ-পুদ্! বিষু'ভক্তি কারো নাহি বাসে।” | ভাষায় মহচ্চরিত্রের প্রতি এইরপ অবজ্ঞা 
ই 2 ৩ প্রদর্শন করা কি শ্রীগোরাঙ্গের চিহ্নিত সেবক, 
০৯ রী ্ আমাদের পরম শ্রদ্ধাম্পদ শিশির বাবুর সংশ্লিষ্ট 
নিবিড় বুধাইতে নে গ্রন্থর অবতার” । পত্রিকার কার্ধ্য হইয়াছে? সমালোচক মহাশর 

7 আক -প % গবগত নহেন যে ষে ভক্তবুন্দ তাহাদের অমৃত” 

+ (অধৈত প্রন) প্বাধানে বশিষ্টশান্তরে | লাবিণী লেখনী দ্বারা শ্ীগৌরাঙ্গের মধুর লীলা. 
রন প্রকাশিয়া” : :*. *. ,* | রসেপ্রীপ্রবিসুপ্রিয়। "পত্রিকার মলপুষ্টি করেন: 
". “আদি অস্ত আমি পড়িলাম সর্শাস্থ্ । | তাহাদের ঘধ্যে আমাদের ট্রে নারির চো 
পম সর্ব তির জানমাত |” কির, বড় কম নাই।. ৮ রি 

(7... 



:অস্ীভখবানের প্রেম ও জান-সাগয়ের 
কুগনায আম? সকলেই মূর্খ--সকলেই অজ ; 
কিন্তু পার্থিব “বিষ্ঠা ও. জ্ঞান-হিসাবে দিগ্গ্জের 
অভাব আমাদের মধ্যে নাই-্বি। ঞ এম্ এ, 

বিগ্ভাঁলক্কার, তর্কালঙ্কাঁর,-উকীল,ড্ক্তা'র গ্রভৃতি 
জগতের সুদীর্ঘ. লাঙ্গুলবিশিষ্ট জীরের অভাব 
আমাদের মধে? নাই.) হুতরাং সমালোচক 

মহাশয় আঘাদিগকে যত সহজ “অজ্ঞ” ও “মূর্খ” 
মনে করিয়াছেন আমর! তাহা নহি; এবং. 
জগতে কেবল একজন ব্যতীত অপর কেহ্ই 
আমাদের এই 'বিষ্কাঁ-বুদ্ধিকে স্তভ্তিত করিতে 

সমর্থ হইবেন ন! ইহাই আমাদের বিশ্বাস; 
এবং কোন মহাত্মাকে চন্দ্র হৃর্ধ্য স্থ্্ট করিতে 

দেখিলেও আমরা তাহাকে ভগবান বলি না? 
আমাদের ভগবান চিনিবার একটি গুধ-মন্ 
আছে। 

আমরা যে “ধর্ম সংবব্ধে শাহীয় শাসনের 
অনধীন* সমালোচক মহাশয় তাহা কিরূপে 
জানিলেন? আমাদের কৃত শান্্রবিরদ্ধ কোন 

কর্ম কি শাস্ত্রে বিশ্বাসী নিবধান এ্ীভগব।ন- 
অর্বস্ব কোন ভক্তের প্রাণে কে'নরূপ বাথ। 

দিয়াছে? তাহা যদি হইয়া থাকে তবে আমি 
তক্জপ্ত করযোড়ে ক্ষমণ প্রীর্থন। করিয়া অনুবৌধ 

করিতেছি ষে এ বিষয়টি আমাদিগকে অনুগ্রহ 

পূর্বক জ'নাইলে ভবিষ্যতে আমর। সাবধান 
হইবার চেষ্টা করিব ; আমর! জীবদেহ সুতরাৎ 
ভুল ভ্রাস্তির অতীত নঠি; অধিক,কি আমাদের 

সবই মন্দ; আমাদের মধ্যে যদি কিছু ভাল 

থাকে ভাহার একমা হেতু ভগ 
ক্কপা”। | 
... তার পর আধষাদের লেখকের আর একটি; 

উক্তির উপর সমাজোঁচিক মঠাশয় বিশেষ কটাক্ষ 
 করিয্বাছেন $ যথা “ইহাদের গুরুর উপদেশ এই 
 শ্ষে তোমর। যত গার আর না. পার সব ভার 

আমার উপর রহিল” কথাটি ধে'অকিঃ 

গুরু সে বিষয়ে সন্দেহ কি”? কিন্ত সমালোচক 

মহাশয় ও তীহার মতাঁবলম্বী ষদি আর কেহ 

থাকেন তবে তাহাদিগকে এই বিষয়ে কেবল, 
একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই “জগতে 
বর্তমান সমর পর্য্যস্ত যত গুর়-মুর্তির প্রকাশ 
হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ধরাতলে ত মহ্গুরুষের 
পদ্দার্পণ হইয়াছে, ত্বাহাদের মধো কয়জন 
তীহার বা তাহাদের শ্রীচরণাশ্রিত কিস্করগণকে 

এই অপার্থিব, অলৌকিক অদ্ভুত, অশ্রতপূর্ব, 
অদৃষ্পূর্বব অভয়বানী দিয়াছেন ? যদি কেহ দিয়া 
থাকেন তবে. আমরা বলিব হয় তিনি শান্র- 

অবিশ্বাসী, মহা-অধার্শিক, মহাঁকপট,' মহা- 
নান্তিক; নয় তিনিই পতিত জীবের হদয়-সর্বান্থ 

কাঙ্জালের বন্ধু দর্াময় "গ্রীভভগ বান 1” 
এই ঢুইটী বস্ত পরীক্ষ। কবিবার অন্ত আঘাদের 
ঠাকুর আমাদিগকে একটুকু কি-পাথর দিরা 

গিয়াছেন। আবস্তক হইলে আমরা সেইটুকু 
ব্যবহার করি। 

আমরা আমাদের গুরুদেবকে শ্ীভগবান 

বলিতেছি বলিয়া বোধ হয় সমালোচক মহাশর 

বিশেষ বিরক্ত হইয়াছেন। কিন্তু শুধু তিনি 
কেন তন্ব লইয়া আমধদ্িগকে ঘে সমগ্র 
জগতের সহিত বিচার করিতে. হইবে তাহা 

আমর। বেশ জানি এবং ইহাও.. আমাদের 
নিশ্বাস যে এই নিচারাবসানে শ্ভগব!ন- 
লাভেঙ্ছু, অকপট দীনম্বভাব কত শত "হরিদাস" 
আমাদের ঠাকুরকে চিনিয়। তীহার চরণে আত্মি- 

বিক্রয়-পূর্বক আমাদের স্থরে সুর মিশাইয়া 
উর্ীবাছ হইয়া! নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, 

আমাদের 'সহিত উচ্চ-কঠে গাহিয়। বেড়াইবেন, 
“জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু শ্রীজানানন-নাখ”। 
এক্ষণে বিরদ্ধবাদিগণকে .সবিনব্বে করবোঁড়ে 
দি সা করি আমব। আমাদের এব থারের 



রি রত কাতার উবে ই পরাধীন ধ বানি দির, 

- জাভ করি বলিগ কি শাস্ত্র অনুসারে আমাদের 
এজন অপরাধ হয়? আমাদের মত ক্ষু্রদেহীর 

যতদুর শীস্তঘমত অবগত হওয়া সম্ভব তাহাতে 
- আমর! জাঁনি এরূপ না করিলে বরং পাপম্পর্শ 

:. হয় শুধু পাঁগ কেন? তাহার ফলে নরকগমন | 

 'অনিবাধ্য! : এরসম্বন্ধে ই একটি শীস্ব মত 
- উল্লেখ করিতেছি মাত্র বোধ হয় পাঁঠকগণের 
-. ধৈর্যাচাতি ও বিরক্তি হইতেছে ুগ্রাহপূর্্বক 
এই আবেগময় জেখনী/ক “অল্প সময় মাত্র 
. শ্মাঙ্জনা করিবেন । 

_ খুরুত্রন্ধ। গুরুবিপ্জ, গুরুর্দেবে। মহেশ্বরঃ | 

করের বলিয়া: তীহাদিগকে : পরম চা 
না বলিয়া অপরাধী বা. শাল্বত্েষী কিরপে 

' বলিতে পার! যায় ?. 
এক্ষণে সমালোচক মহাশয়ের পে উক্ত 

য্থাঃ-_“সহজীয়া-ধন্ম জার ক।হাকে বলে?” 
সতা সত্য--সত্যই আমরা ."সহভীয়!- 

সম্প্রদায়” “আমরা অত্ভিশয় সহ্জীয়া” “আমরা! 
স্হজ-সহজীয়া” আর আমাদের ঠাকুরটিও 
“সহ্জীয়ার পত্থাকাষ্ঠা” বলিয়া আমদের মউ 
ঘ্বগিত, কলুষিত, মোহাঁন্ধ কলিহত জীবে বো- 
গেপ্য ব্রহ্ম-রুদ্রাির অলভা, যৌগী-ধাষির 
অচিস্ত্য সচ্চি্ীনন্দ-বিগ্রহ শ্ীভগবান লাভে 
আশাবান হত পাঁরে। তবে আমাদিগকে খুরুবেব পরংব্রদ্দ তন্যমৈ শ্রীগুরবে নম: ॥ 
যে সহ্জীয়া মর্থন কর! হইয়াছে আমর! ত'হ!  পয়্ং _পরমং | পরম: সভ্ীরফঃ " 

প্ঈশ্বরঃ পরম; কুষ্: নহি। আমরপুঁকিনধপ সহ্জী। শুনুন £- 
| ব্রহ্গসংহিতা! | আমাদের :ম। করণাময়ী তীহার জীব 

পো গুরুঃ সঃ হাঃ সাক্ষাৎ” নারদীয় পুতাণ। | সন্তানের দুঃখ দুর করিবার জন্ত সর্বদাই 
“আচার্য মাং বিজানীয়াং”প. বাকুল। আধা! মা! রাজরাজেশ্বরী চির- 

8 ও জগীতা । শান্তিময় নিষ্যধামে বুঝি ক্ষণমাত্রও স্থির 
- নর নিস্তার লাগি নন্দ-মুত হরি। থাকেন না! জীবের করুণধবনি কর্ণে প্রবেশ . 
্থুনৈ প্রকাশ হন গুরূপ ধরি” ॥ হুইবামাত্র মা আমার অস্থির হইয়া উঠেন। 

রং শ্রীচৈঃ চঃ। কখন পুরুষ. কখন নারী যখন যে মূর্তি পরিগ্র 
করা সমীচীন বোধ করেন' তখন তাহাই হ্ইয়। 
ধরাতলে নামিয়! মা আমাদিগকে 'কেবল সহজ 

--সহজ--সহজ পন্থা দেখাইয়] বাড়ী লইয়া 
যাইবার চেষ্টা করেন। যে সন্তানগুলি মাকে 
চিনিতে পারিয়! উচ্চৈঃম্বরে ক্রদন করিয়া হস্ত 
উত্তোলন করে, ম| আমার দেই সন্তানগুলিকে 
কোলে করিয়া এই ঠীমনরক হইতে স্বধামে 
প করেন ; যাহারা আপন পায়ে হাটিয়া 

|ইতে ইচ্ছুক, কেবল পথ দেখিতে চায়-মাত্র,.. 
. মাম অপরাধে রব নরকে গমন ॥৮ উল সমক্ষে আমাদের সেই বিদ্যুৎ .. 

 আতএব এ ক্ষেত্রে আমার স্রাতবর্থ শাসন অহু- ) বরণী নিজ অঙ্গকাস্তির ক্ল্যোতিতে, কগুবপন্ক। -. 
এোৰেন াহাদের গুরুদেবকে ভীডগ্গবান বোধ বিলুপ্ত পথগুলি ভাল করিয়া দেখাইয়া দিয়... 

"প্রতিমা শিপিং মন্ত্রে চাক্ষরবুদ্ধিকঃ | 
: শুরো যহগুষ্য-বৃদ্ধিস্ত মানবো নরকং ব্রজেৎ” ॥ 
ভ্রীবৈষ্ণব-শান্্-সম্মত ২য় লামাপরাঁধ ষখা:--. 

“বিধুর আর শিখে করে পৃথক্ ঈশজ্ঞান। 
শরুদেব মানে যথা মছুষা সমান” ॥ 

তন ইত্যাদি । 
বু এরই নাম-অপরাধ প্রেমভক্তি-লাঁভের অহান্ 
প্রতিবন্ধক | | 

প্সেব! অপরাধ হয় নাঁমেতে ভগ্ন । 



শ্রী মিত্যধর্্মা.ব! সর্বধন্দর্সমন্থঘ 

“্ডাঁয-আয়--আয়রে” বক্য়া। কোরুস্ঠমান 
দুর্বল শিশুসস্তািগুলিকে ক্রোড়ে লইয়া শ্বধামে 
চলিয়া যানি। মার আমার সেই গভীর অথচ 
অতি সুমধুর "আয়-_আয়-_ আয়” শব্দ বহুদিন 
পর্য্যন্ত এই জগতে প্রতিধ্বনিত হয় ক্রমে 

যখন ও ধ্বনি আমরা আর শুনিতে পাই না-- 
মার অঙ্গজ্যোতি আর আমরা দেখিতে পাই 
ন1 "এলো ভুলো”ও “বালগ্রহ"-গণ বিকৃত-কণ্ঠে 

আমাদের সমক্ষে ভৌতিক আলোঁক ধরিয়া 
আমাদিগকে বধাতৃমিতে লইয়া! যাইবার চেষ্টা 
করে তখন মার স্ুসস্তানগুলি উহাদ্দিগকে 

চিনিতে পারিয়া আবার মা] মা বলিয়া কাঁদিয়া 
উঠে; মা আমাঁদের আবার ছুটিয়া আসেন । 

আমাদের প্রকৃতির বলের হাসের সঙ্গে সঙ্গে 
মা "আমাদের ধান, যোগ যজ্ঞ, পৃজ। প্রভৃতি 
সহ্জ-_সহজ--সহজ পন্থা দেখাইয়া দিয়! 
আমিতেছেন। অল্লদিন হইল শ্রীধ।ম নবদ্বীপে 
শ্রীগৌরবিগ্রহ ধারণ করিনা ম। আমাদের 
সহজতম পন্থা! দেখাইয়া দিয় তাহার দক্ষিণ হস্তে 
নিত্যানন্ববিগ্রহ ধারণ করিয়! জীনের হ্বারে দ্বারে 
করযোড়ে কীদিয় কীদিয়। ডাকিয়া বেড়াইয়া 
গিয়াছেন-"উচ্চৈঃস্ববে থোষণ। করিয়া! গিয়াছেন 

স্"্বাপ্ সকল ! .শুচি নাই, অগুচি নাঁই, মুখে 
বল “জয় গৌর নিভ্যানন্দ” আর জপ কর 
“হবে কৃষ্ণ হবে রাম । আরও সহজ “কর 

(৯) ধথাশীস্ত্র বিবাহিত ভাধ্য। যথাশান্ত্ 

ব্যবহার কর; দেশাচার সম্মত রুচি ও প্রবৃত্তি 
অনুসারে সহজলব্ধ মত্য্যাদি ভোত্য ( ভণ্ডামি 
পরিত্যাগ করিয়া ) গ্রহণ কর এবং ভ্রীভগবানের 
নাম জপ ও কীর্তন কর।” বৈধকাম সাধন- 

বিরোধী নহে-কামোহস্মি ৮৮০০০ | 

আীগীতা। .. 

২৪৭. 

হাতে কন্দধ মুখে নাম” প্জপ হয়ে ক হযে 
র মা আরও সহজ £-- 

ঘর যুবতীর কোল, যাঁগয় মাছের ফোল. " 

মুখে হরি হবি বোল। : (২) 
কিন্তু আমর এতই হর্ববল' এতই স্তবধিত বে' 

এই সহজতম পন্থা উজ়্া গিয়াছি। অনুর 
কীটে এই সহ পন্থা পরিপূর্ণ ; তাই আমাদের 
মা আবার জানি ন। কত মৃত্তিতে ধরাতলে: 

আমাদের সেই জননীর ম্বর অনুকরণ করিয়া | আসিয়। আমাদের হাত হইতে স'ধনভজন- 
ভার কাড়িয়া লইয়া ভবসাগরের তীরে প্রকাণ্ড 
জাঁহজ লইয়' বজ়গন্ীর শ্বরে আমাদিগকে 
ডাঁকিতেছেন। এদিন মার আমার জগদ্গুরু 
জ্ঞান-ূত্তি শ্রীশিববিগ্রহ ছিল। দ্বাপরে অদ্ভুত 
অতিগুহা রসে জগৎ প্রািত করিবার অন্ত 
মার আমর আনন্ন-মৃত্তি শ্রীবাণ-বিগ্রহ হইয্া- 
ছিল (৩)। শ্রীধাম নবদ্বীপে ম৷ আমার অনিস্ত্য 
ভেদাভে? শক্তি-প্রয়োগে এই জ্ঞানন্মূর্তিকে (৪) 
বামে রাখিয়া আনন স্বরূপিণী শ্রীরাধা-বিগ্রহ 
মঙ্গে মাখিয়৷ এক অপূর্ব খেল! খেলিয়। টিয়া 
ছেন ;--এপার আবার আমাদের ক্ষীণমন্তিষকে 
ক্ষীণ ধারণার দুর্দশা দেখিয়া জান ও আনন্দ 
এই উভয় বিগ্রহই অঙ্গে মাধিয়া আচাধ্যরূগে 
“ীপ্রীজ্ঞানানন্দ” নামে জগতে প্রকাশিত হইয়া 
আমাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন.। 

অত্যযুগের “বিষুগোঁপাল" ত্রেতাযুগের “বাম” 
গোপাঁল” দ্বাপরযুগের “কঞ্চগোপাল” নবধীপের 

_ সাধুবেশী অনুরগণ এই “ঘর যুষতী” স্থলে 
স্বকপোলকর্পিত, “ভোর যুবতী” শবহ্য় প্রক্ষিগ্ত 
করিয়া পরস্ী-গ্রহণাদি প'পাঁচার ধর্শের অদীয়য ৃ 
করিয়। তুলিয়াছে। লেখক। 

(৩) মহাভাগবত মতে শিবই রাধা।, 
ঠাকুরের উক্তি। : . ৯৬ 

(৪) ভ্রীঅতৈত ও্রীগমাধর। 



২৪৮ 

'*গৌর়গেপাল” মা! আমার চিরকা্সই 
 “গোগাল” €৫)। “গোপাল” তাহার সাধারণ 
উপাধি । তিনি *নিত্যই” “গোপাল” নামে 
অভিহিত । তাই মা আমাদের কাছে এবার 

বিষু। রাষ, কৃষ। গৌর এই গোলাপচ হষ্টয়ের 
সমাবেশ শ্ীক্ীগুরুরপী "ক্রীনিত্যগেপাল” (১)। 

এই নিত্যগোপাল আঁা্দের কাহারও পিতা, ূ 
* কাহারও মাতা কাহারও সখা, কাহার? পুন্ত, 

 কাহারিও পতি। এই নিতাগোপাল অপূর্ব 

্রীস্রীনিত্যধ্ম বা সর্বরধ্র্সমন্থয় 

প্রসা্থ খাই, গণপতির প্রসাদ খাই, গৌরের 
প্রসাদ খাই, নিত।ইএর প্রসাদ খাই। আমরা 
সম্মান-প্রাণ্ডির ভরে প্রকাশ্ঠ-ভক্ত-চিহ ধারণ 
করিল কিন্তু সকল সাধুবেশ, সমস্ত ভক্ত- 
বেশ্কেই (ধরা পড়ন'র ভয়ে) মানসিক 
প্রণাম করি। আমর] বাহিরে সাধুর চিহ্ন 
ধারণ করিয়া ভিতরে মস্ত, মাস, মগ্ধ ও 
পরম্মী গ্রহণ করি না। আমর! কেহ যোগী, 
কেহ জ্ঞানী, কেহ কম্মা, কেহ সন্ন্য সী, কেহ 

কঠোরী, অভুত শুদ্ধাচারী, অলৌকিক সত্যমী বৈরাগী, কে গৃহী, কিন্ত সব এক পিতার 
কিন্ত আমর! যখনই সজলনয়নে, কাঁতর প্রাণে | 
ঠাকুরের যেকোন আচার, যে কোন ব্যবহার, : 
যে কেন আহার দর্শনে ব]সন। প্রকাশ করি- | 

ছি ঠাকুর আমাদের সেই বাসনা, পূর্ণ 
 করিয়াছেন। 

আমাদের এই ঠাকুর বলিয়াছেন “বেদ 
সত্য, পুরাণ সত্য, তন্ত্র সঃয, আগম সত্য, 
নিগম সত্য, কোরাণ সত্য, বাইবেল সত্য, জর্ধ 
অবভাঁর সত্য; কিন্তু তাই বলিয়া আহার 
বিহায়ে একাকার করিবার আবশ্ঠক নাই”। 
আমরা কেহ শান্ত, কেহ শৈব, কেহ গাণপত, 
কেহ বৈষ্ণব, কেহ শৈব; কেহ দক্গিণাচারী, 

কেহ পশ্বীচারী, কেহ বীরাচারী ; কিন্তু আপন 
আপন গুণ সাধানর অতিরিক্ত সময় শ্রীচৈতন্ত 
প্রদর্শিত মধুর মৃদর্গ-করতাল সহযোগে ঠাকুরের 
সব কি্করগুলি একজে শ্রাতগবানের নাষ 
সংকীর্তন করি। আমরা কালীনাম গাই, 

'.  পিবনাম গাই, হরিনাম.গাই, গৌরনাম গাই, 
নিভাইনাম গাই, গুরুনাম গাই। আমরা 
শির গ্রসাদ খাই, শিবের প্রসাদ খাই, কৃষ্ণের 

- ৮৮৮৮ শপ আপস 

0৫) গো-ধর্ধ পৃথিবী; গাভী) ষক্ত) 
পাতা ইভাছি। | 

সন্তান। আমার মধ্যে বাহার] গৃহী তাহার! 

শ্রীভগবানের স্বয়ায় বাহা সংগ্রাহ হয় তাহাছারাই 
। (অর্থাৎ কিদুর নিষিদ্ধ আহার ব্যতীত) 
পরিবারবগের্ধ ও নিজের উদর পৃরণ করে। 
অনন্থনুসারে: আমরা কেহ সঘুত, সত্ুদ্ধ, আত- 
পান্ন) কেহ নিরামিষ অন্ব্যগ্কন। কেহ মাছের 
ঝোল ভাত; কেহ মাংসের ঝোল ভাত; শান্রীয় 
বিধি অন্থসারে কেহ জয় মা আনন্দময়ীরপিনী 
গুরুদেব, কেই জয় শ্রীকষটৈতন্তরূপী গুরুদেব, 
কেহ অয় শ্রীরাধাগোবিন্দরূপী গুরুংদব ইত্যাদি 
নাম অবস্থীনুসারে কেহ সংন্কৃতে, কেহবা মাতৃ- 
ভাষায় উচ্চারণপুর্বাক উক্ত ভক্ষ্/দ্ববা ঠাকুরকে 
নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করি-। আমরা কেহ 
অবাপুষ্পে, কেহ বিবিদলে, কেহ তুলসীগত্ে 
ঠাকুরের শ্রীচরণে স্বীয় স্বীয় ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ 
পূর্বক ইট দেব-দেবীর অর্চনা করি। শাস্োক্ত 
সমস্ত বিধি নিমেধে আমরা প্রভূত সম্মান 
প্রদর্শন করি। ঠাকুরের প্রকট অবস্থায় আমা". 

.দিগকে শান্ত্ীয় বিধি-নিষেধ পালনে অক্ষম 
বুঝিয়া এই কলিহত দুর্বল কিন্বরগুলি.ক অতয় 

(৬)  নিত্য-সৎশাস্বত “অব্যয়-দ্ধ; 
“্বুন্নাবনস্থং যুবতীশত-বৃতং ্রঙ্া গোঁপাঁলবেশং* 

€লখক।. 
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দিয় ঠাকুর আমাদের করণামাঁথ। স্বরে বলিয়া 
গ্রিয়াছেন “তোমরা যত পার আর ন! পার 
আমার উপর ভার রহিল”! কখনওবা আরও 

' আশা ভরস৷ দ্িরা বলিয়াছেন “তোদের কিছু | 
করিতে হইবে না”। আমাদের মুখ শু দেখিলে 
ঠাকুরের চক্ষে জল আঁসিত; আমাদের কষ্ট ৰ 
শুনিলে নয়নজলে প্তার বুক ভাসিয়া যাঁইত”। 
ঠাকুরের ভাব দেখিলে পুজনীয় শিশির বাঁবুর 
গ্রকাঁলা্ঠা গীতায় লিখিত সাধকের সাঁধন- 
ভজনের কথ! মনে পড়ে ; যথা: টি 5 

উপবাস কার, . শরীর শুকাও, 
তবে কঞ্জ-কপা পাবে । 

কৃষ্ণের করণ, ক্রমে বাঁড়ি যাবে, 
মত দেহ শীর্ণ ভবে ॥ 

সখী-- 
মোরা ছঃখ পাব,  রুষ্ণ স্ব হবে, 

এ”ত কভু হ'তে নারে ? 
ছ:খের কাহিনী, শুনিলেই তিনি, 

কান্দি হন আম্মহারা। 
ছুঃখ মোরা নিব, তীরে কান্দাইব, . 

এ ভঙজন কেমন ধারা ? 
সাধু 

কেশের মমতা,  ঘুচাইতে হবে, 
মুড়াইতে হবে মাথ|। 

তুলসী তলাতে, মন্ত ক কুটিলে, 
তুষ্ট হবে কৃষ্ণ-পিত1॥ 

সখা-. 

কেশ ঘুচাইব, দ্বেণী ন। বাধিব, 
কোথা! গুকি থোব টাপা। 

মালতীর মালা, চিকণ গাধিয়। 
কেমনে ফেড়িব খোপ! ॥ 

যেভঙ্গিম বেণী, রঙ সক শেখর, 

ছেখি যত স্থ পাবে। 

৩২ 

অমন জানি, রসে যত সুখ, 
উপবাসে তা ন! হবে ॥ 

৯ সঃ এ শা 

কেশ মুড়াইয়।, কৌগীন পবিয়া॥ . 
-ধরিলে ছুঃখিনী বেশ । 

কান্দিয়। আকুল, হবে কালার্টাদ, 

আমি তারে জানি বেশ? 

আমাদের বিশ্বাস ধন্মের আব&ণে অধর্ম্বের 
শ্োতে জগৎ ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হৃই- 
যাছে; তীর্থহ্থানগুলি অস্থরকীকে জর্জরিত 
করিয়াছে, দেবমন্দিরগুলি ভণ্ড-কপটী দানবের 
পদভরে টলমল করিতেছে, দেবদর্শনেচ্ছু কুল- 
কাঁমিনীগণ ও তথায় নিরাপদ নহেন। কি শক্ত" 
সন্প্রদ্ধায়। কি -বেষ্ব-সমাজ, কি শঙ্কর পন্থা 
সর্বত্রই জষ্টাচারের চরমনীহ। উপস্থিত। পরম 
বিরক্ত শ্রীশঙ্করাচাধ্য "৭ চরমনিষ্ঠাবান 
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রদর্শিত সাধনপন্থা আর 
চিনিবার উপায় নাই ;__পরস্ত্রী পরপুরুষ গ্রহণ- 
পূর্বক লোকে প্রকাশ্ঠভাঁবে “বৈষ্ব বৈধ্বী” 
“ভৈরব ভৈরবী” সংজ্ঞ| লাভ করিডাধর্মাচর্যোর 

স্থান অধিকার করিয়াছে 7) “তঙ্গসাধান, কর্তী- 
ভজ্ন* প্রভৃতি বাখ্যার আবরণে আবুত ভণ্ড, 
কপুষিত, দশ্তযুগণের হস্ত হইতে সতীব সতীত্ব- 
রক্ষা দায় হইয়া উঠিয়াছে। যদি কোন হৃদ্য়- 
বান্ ধর্মপ্রাণ পুরুষের প্রাণ জগতের এই ছূর্দশ1 ৷ 
দেখিয়! কাদিয়৷! থাকে, আমরাও তীহার সহিত 
একভ্রে সমভ।বে অশ্রু বিসঙ্জন করি এবং 
শ্রীভগবানের কুপায় যদি কোন শক্কিমাদ পুরুষ 
আমাদের পার্থিব রাজ! বা কোন রাপুরুষের 

সাহায্যে প্ অন্থরগুলিকে একটি একটি .করিয়া 
বাছিয়া, রোষ-কষায়িত লোচন বেত্রহস্ত থুষ্ট- 
দেবের স্তায় পবিত্র ধর্শ-মন্দির হইতে, বিশুদ্ধ 
তীর্থস্থান হইতে গলহস্ত দান পূর্বক জনশূন্য - 
পুলিপৌলাও খ্বীপে চাল!ন দিবার ব্যবস্থা 
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করিতে পারেন তবে আমরা পরম আনন্দে 
তাহাদের বৈধ সাহাষ্য করিতে সর্বদাই প্রস্বত। 
বুঝিলেন আমরা কেমন সহভীষা ? সমালোচক 
মহাশয় ভূল বুঝিয়াছেন । আশা করি আমাদের 
সহিত ক্রমশঃ খ্মধিক পরিচয় হইলে তীহাঁর 
ভ্রান্তি দুর হইবে । তবে আমর! বড়ই সুখী 
হুইয়াছি যে সমালোচক মহশিয় শ্রীচৈতন্তদেবের 
বিশুদ্ধ ম্ত-পথের কলঙ্বম্বরূপ ঘ্ব্ণত দু'ষিত- 
সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রভৃতির উপর ঘোর ক্লিদ্বেষী, 
বর্তমানকালের ধন্দবি্িবের সংশ্কার জন্ত তীহার 

রীপ্রীনিত্যধর্্ বা সরববধন্সম্য় 

প্রাণ কাদিতেছে। শ্তগবানের নিকট সর্বাস্থঃ- 
করণে প্রার্থনা করি যে অকপট, সরলহৃদগ়, শুদ্ধ 
স্বভাব এইরূপ ভক্তের সংখ] বৃদ্ধি করুন, তাহা 
হইলেই আমাদের উদ্দেম্তা সফল হইবে। 
আমর সহভবীগ-সম্প্রদায়ের কেবল এক্টী 
বাক্য খণ করিয়াছি মাত্র ; যখ_-“সইরে, 
সাধন ভজন সকল আমার শ্রীগুরুচরণ।” 

ভক্তিভিক্ষু 
ত্ী 

(0/০ সম্পাদক । 

'প্রাথনা” 

ভাল বেশে তুমি দেখ! দিয়ে সথা, 

কোথায় লুকায়ে রহিলে হে। 

বহু আশ! প্রাণে করেছি হে সখা, 

আশ! কি বিফল হুইবে হে? 
এ ষোহ-সাঁগরে ভাসিতেছি আনি, 

সখ! ব'লে সদ ডাঁকি হে। 

এ বিপদ্-সময়ে দীনবন্ধু হ'য়ে, 

আতুরে তুলিয়া লও দা হে॥ 
প্রেম-নয়নে হেরিব তোমারে, 

নয়নে নয়নে রাখিব হে। 

তব রূপ ধ্যানে শববণে কীর্তনে, 

হৃদ্দি ম'ঝে সদা জাগিষে হেঃ 

(তব ) মধুর সমধ-পুজি ত-চরণে, 

মন যেন পড়ে লুটিয়। হে। 

তোমারি প্রেম-কুন্ুম-সৌরভে 

হৃদ মাতিয়া উঠিবে হে ॥ 

সখা সথা ব'লে ডাকিব যখন, 

দে'খ সখা ভূলে থেকো নাহে। 

অস্তিম সময়ে হৃদয়ে আজিয়ে, 

ছুরস্ত কৃঙাস্তে নাশিও হে ॥ 

শ্রীাধা নাঁথ ভট্টাচার্য্য 
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ভক্তেল্ল মস্ত তা । 

_ যাঁহা আমি বুঝি ন1 তাহাকেই পাগলামি 
বলি। পাগলামির ভাল নাম মন্তত।। দেখ 
তোম!র মাথার উপর ১৬ মণ বোঝা রহিয়াছে 
একথা বলিলে তুমি আমাকে কি পাঁগল 
বলিবে না? কিন্তুবামুর চাপ ( 4৮009- 
[19010 77935816 ) মাপ করিয়া দেখ 
আমার কথ! সত্য কিনা! ? আকাশ নীলতবর্ণ 
কিন্তু বাস্তবিক আকাশের কোন রং নাই। 

” চন্দ্র, সূর্য, তারা যত ছোট দেখার তাহার 

তত ছোট মহ্ন। এজন্য বলিতে হয় কোন 
বিষয় বুঝিতে হইলে “মাপ-কাটি' চাই। ভক্ত 

বুঝিবার মাঁপ-কাটি দিব্যাতক্তি। শ্রীভগবানের 
প্রতি যে ভক্তি তাহাই: দ্রিব্যাক্তি। এই 
ভক্তি বলেই ভক্তকে জানিতে ও চিনিতে 

পারা যায়। ভক্ত দিব্য-মন্ভতায় জগৎকে দে 
অভিনয় দেখান তাহা না বুঝিলে তাহ] 
পাগলাঁম বলিয়াই মনে হয়। দ্েখ কোঁন 

ন্ময়তা-প্রাপ্ত ভক্তমহাত্সা জগতের অনন্ত 

নারীতে জগন্মাতার প্রকাশ দেখাইতেছেন। 
তিনি নিজের বিবাহিতা ভার্ধাকেও মাতৃ 
অন্বোধন করিবেন ; ইহা কি পাগলাম মনে 

হয়না? কিন্ত আমি জানি এরূপ লোক 
এখনও জগতে আছেন। আমার কোন 

পরমার্থ ভ্রাতার আলয়ে মদীয় গুরুদেব ভগবান 
যোগাচার্য শ্রীপ্রীমদবধ্ত জ্ঞানানন্দ দেব এক 
সময় সাঙ্গোপারঙ্গ-সহিত গমন করেন | তৎকাঁলে 

আমার প্র গুরুভাইটার একমাত্র পঞ্চমবর্ধ 
বয়ঃপ্রীপ্ত. পুন্র বিশ্চিকারৌগে দ্েহত্যাগ 
করে| আমার এ পৃজনীয় ভ্রাতাটা তাহার 
সম্তানটাকে একটা গৃহে রাখিয়া জমস্ত দিন 
কীর্তন-নর্তুন ও মহোৎলবাদি করেন । অন্ত্যর্যানী 

গুরুদেব এ সমন্ত জানিয়। তাহাকে বলিলেন ও 

তৎপরে অস্ত ক্রিয়াদি সম্পন্ন কর! হইল। 

ইহা কি পাগলাম মনে হয় না? 

রাজা রামরুষ্জ নাটোরের রাজবংশের 

মাণিক। দেখ তিনি “ম| মা” করিয়া রাজ- 

সিংহাসন ছ'ড়িলেন। যখন তীহার বিষয় 

সম্পাঁ্ ন্ট হইতে লাগিল তখন তিনি বক্রী 
বিষয়গুলি বিক্রয় করিয়া মা জগদ্থার পুজা ও 

ভোগ দিতে আদেশ করিলেন। ইহা এক 

প্রকার পাগলাম নয় কি? স্তাহাকে বুঝিতে 

হইলে তাহার সুরে .ম্র মিশাইয়! গাহিতে 

হইবে £- 
“যে জন কালীর চরণ করেছে স্থুল, 

হজে হয়েছে বিষয়ে ভূল, 
ভবার্ণবে পাবে সে কুল, 
বল মূল হারাবে কেমনে” ? 

প্রীত্ীভক্তমাল গ্রন্থে মাম। ও ভাগিনার 

ঘটন] বিবৃত আছে। সাধুসেবার জন্য মাম 

ও ভাগিনা একত্রে কোন গৃহস্থের আলঙ্ত্রে চুরি 

করিতে গিম্নাছেন ; উভয়ে একত্রে গৃহ-মধ্যে 

প্রবিষ্ট হুইয়। দ্রব্যাদি বাহির করিয়াছেন । 

অপর তাহা লইতেছেন। গৃহস্বামী এমন সময় 

জাগ্রত হৃইয়! পড়িলেন। সিধের ফাক দিয়া 

ভক্তরাঁজ বহির্ণত হইতেছিলেন এমন সময় 

গৃহস্থ পা ধরিলেন। বিপদ ভাবিয়া ও পাছে 
সাঁধুসেবাঁর বিশ্ব হয় ইহা মনে করিয়া ভক্তরাঁজ 
অপরকে বলিলেন আমার মাথা কাটিয়া তুমি 
দ্রব্যগুলি লইয়৷ সাধু মহাত্মাঘের সেবা কর।, 

তাহাই করা হইল । ধন্ত ভক্তরাজ! তুমিই 

ুিযাছ-_ ৯০ 
'মত্তক্তাঁনাঞ্চ যে ভক্ত! মম ভক্তাশ্ তে জন]; ॥+ 
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সাধুর কৃপায় মুত মনুষ্য জীবন পাইল। 
যাহার গলদেশ ছেদন করা হইয়াছিল অপর 
ভক্ঞটী দেখিলেন তিনি গৃহে আঁসিতেছেন। 
_ হন্ধ্যা। সমাগত । দীনবেশে দীন্তার 

প্রতিমৃতি বৃক্ষতলে বসিয়া আছে এ কে? তুমি 
কি একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছ সারাদিন সে 

কিছু খাইয়াছে কি না? সে পাগল তবে 
আর আমার জিজ্ঞাসায় প্রয়োজন কি? আমি 
উপেক্ষা করিলাঁম কিন্তু তুমি ভক্ত, তুমি 

স্্ীঞ্ীনিত্যধর্ বা সর্বধশ্ম্সমন্থয় 

জিজ্ঞাসা করিয়া জাঁনিলে উনি আর কেহ 

নহেন উনি মুসলমান সম্রাট বায়েছিদ্। আহা 
এক সময় খোদা তাল্ন। বলিলেন “বায়েজিদ্ ! 

এমন কিছু লইয়া আমার কাছে এস যাহ! 

আমার নাহি”। বায়েজিদ বলিলেন-“প্রভুত 
ত্োঙাালপ নাই এমন জ্শ্র্যটী 
নি? উত্তর হইল হগীন্মতত”। 

প্রীহরিপদানন্দ অবধৃত। 

শুএবু এইটি ভিন্ষ| জবাগি”। 

তোমার শ্রীনাষ করিয়া! ক্মরণ, 
প্রভাতে যেন গে জাগি ॥ 

চরণ ছুখানি হৃদয়ে ধরিব, 
স্ুগন্ধি-কুনুম চয়ন করিব, 

স্ুচিকণ হার অতি সঘতনে 
গ1থিন চৌমার লাগি, 

রি শুধু এইটি ভিক্ষা! মাগি ॥ 
বিষয় বিলাসে, বিপদে বিয়োগে, 
যাহা কিছু পাই, তোমার নিয়োগে 

. হীঁসিমুখে যেন মাথা পেতে লই, 
না হই তাহে বিপাঁগী। 

শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি ॥ 
তোমার শ্রীনাম তোমার কথায় 
তব জনসনে দিন কেটে যায়; 

তোমাহীন জন হ'তে দুরে রেখ, 
করন! সে ছুঃখ-ভাগী। 

". শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি ॥ 
ক্লাণে যাহা শুনি, চোখে যাহা দেখি, 
তোম|.সনে যেন থাকে মাখ। মাখি; 

মন সদ| ভাবে তোমার ভাবনা, 
ভাবেন! কাঁহারে। লাগি, 

শুধু এইটি ভিক্ষ। মাগি ॥ 

যাহ। কিছু পাই তোমার প্রসাদ, 
তাহে ষেন কভু ঘটেনা বিষাদঃ 

তৌম্র আসার আশীর শম্মনে; 
জতত রহিব জাগি। 

শুধু এইটি ভিক্ষ। মাগি ॥ 

বরে করি সেব1, শরিরে প্রণিপাত। . 

হৃদয়ে বিহর এই কর নাথ, 
যতদিন ভবে রাখিবে তোমাতে 

হই যেন অন্ুরাগী। . 
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি ॥ 

জলন্ত বিশ্বাস, অনন্ত নির্ভর, 
দাও দাও প্রাণে ওহে প্রাণেশ্বর, 
তুমি তোশ। বিনা আ'র যাহা কিছু 
তাহে কর বীতরাগী। | 

”. শুধু এইটি ভিক্ষা মাগ । 



শ্ীপ্রীনিত্যধ্ম বা! সর্ববধর্ধাসমন্থয় 

- তে'মাঁর দয়ার নাহি পরিমাণ, . 
প্রতি পদে যাহা করিতেছ দাঁন, 

জনমে জন্ষে তুমি গ্রহ মোর, 
থেকোনা গো তেয়াগি। 

শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি 
তুমি যথ! থাঁক মহাতীর্থ ধাঁম, 
আনন্দ ঠিলয় তোমার শ্ীনাম, 

পরম দয়াল 'শ্রানিত্যগোপাল”, 
গাঁছক জগতে জাগি। 

শুধু এইটি ভিক্ষী মাঁগি 

প্রভাতে তোমার প্রিয়দাসী হব, 
প্রীমঙ্গ-সেনায় নিযুত রহিব, 

কস্তরী চন্দন মাখায়ে যতনে 

২৫৩ 

হইব সে সুখভাগী। 
শুধু এইটি ভিক্ষা মাগি। 

ক্ষুধার সময় হইবে যখন, 
সুখাগ্ভ সুপেয় করি আহরণ, 

জননী-যতনে তোমার সদনে 
চলিব তোমারি লাগি ॥ 

শুধু এইটি ভিক্ষা! মাগি 
দিবা অবসানে সায়াহুকালে, 

বিনোদিয়া হার গাথি দিব গলে, 
কপ, তান্বুল যোৌগাব যনে 
সারাটি যাষিনী জাগি। 

শুধু একটি ভিক্ষা মাগি 
শ্রী 

“রামলাল দত । 

পুর্বা গ্রুকাশ্িত অ'শের পর ) 

আমাদের যে (বেছ্ঠ ) সমসাময়িক সাধক" 

বর্গ মধ্যে ভুবনচন্্র নাস ও শ্রীযুক্ত রামল।ল 

দত্ত মহাশর বিশেষ ভাগ্যবান। তীহাদের 

রচন! শক্তি যেরূপ জুন্দর কও সেইরূপ 

মধুর । তুলনচন্্র মায়ের ক্রোড়ে আর 

পাইয়াছেন। 
রামলাল বাবু অনেক সঙ্গীত রচন। 

করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাহার অল্স 

কয়েকটা সঙ্গীত মাত্র প্রাপ্ত হ্ইয়াছি। ৪1৫ 
বৎসর হইল আমার সহিত রামলাল -বাবুর 

সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ততক!লে তাহার নিকট 

শনত' হুইয়াছিলাম যে, তীহার রচিত সঙ্গীতের 

এক খণ্ড খাতা! অপহৃত হ্ইয়াছে। বোধ হয় 
তস্কর মহাশয় বুদ্ধ রামলাল বাবুর স্বৃত্যু অপেক্ষা 
করিতেছিলেন । 

র!মলাল বাবুর সঙ্গীতগুলি ভক্তির বিমল 
উত্স এবং অতিশয় শ্রুতিমধুর ; আমরা এস্থলে 
তীহার রচিত কয়েকনী সঙ্গীত উদ্ধাত করিলাম । 

উদ্নিখিত পঁচিজন সাধকের রচিত সঙ্গীত 

সমূহের তুলনার সমালোচন! করিবার প্রবল 

বাসনা রহিয়াছে । 'রোগশয্য/-শায়ী এ বৃদ্ধের 
সে সীধপূর্ণ হইবে কিন? তাহা ম| টিলিন 
জ।/ণেন। 

ভরবী--যৎ ! 

(১) 

বারে বারে যে হঃখ দিয়েছ দিতেছ তারা। 

সে কেবলি দয়! তোমার জেনেছি মা টখহরা ॥ 
সন্তান মঙ্গল তরে, জননী তাড়ন। করে,” »* 

তাই বহিতেছি স্থখে শিরে দুঃখের পসরা ॥ 
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তুমি অমূল্য রন, ব্রহ্মময়ী নামধন, 
তাঁরা ব'লে ডাকি যখন হইগো আপনহা।রা ।' 
তুমি গে! দীন তারিনী, শরখাগত-পালিনী 
আমি ঘোর পাঁতকী ব'লে তোমারে হয়েছি হার] ॥ 
আমি ছোমার পোষ। পাখী, 
যা শিখাঁও মা তাই শিখি) 
রামে শিখ|য়েছ ভারাবুলি। 

,তাঁই ডাকি ম! তাঁরা তার! ॥ 

উভৈরবী--দ্রুত একতা! ! 
১ 

দেহি দেবী দরশন । 
আর ছুঃখ দিওনা দীনে, দীন-দয়াময়ী | 
দহুজদলনী দেবী দেব-জদয় ধন ॥ 
দীন-তারিণী মম দিন আগত দেখি । 
দিনে রেতে তাই তোরে এ পরিত্রাহি ড।কি। 
জানিনা জননী আর কতদিন বা আছে বাকি। 
দয়া করি আপি কর দীনের ছু:খ বিমোচন ॥ 
জানিগে। তব চরণ ভবপারের সুখতরি, 
কি জানি শেষের দিনে পাছে ওপদ পারি | 
তাই ম! তোমার তরে আকুল প্রাণে নেহারি, 
লুকাঁয়ে থেকোনা কর দ্রতপদে আগমন ॥ 

সভয়ে ডাঁকি অভয়ে করম৷ অভয় দান, 
ভব ভয় হ'তে দীন রামে কর আসি পরিত্রাণ, 

প্রীপ্রীনিতধন্ম বা সর্বধর্মসমন্থ় 

তোমা বিনে শিবে কে করিবে দুঃখ অবসান, 
কুপু্র যদি বা হয় কুমাঁতা নহে কখন ॥ 

ভৈরবী--কাওয়ালী । 

(৩) 

হর দীন-ছুঃখ হররাণী। 
দীনদয়াময়ী দিন যে আগত মম, 
বল আর কবে শিবে ঘুচাবে ভবের ভ্রম, 
মিটাবে মম.বালনা, নাশিবে যমবেদনা, 
দেখাবে নে চরণ দ্রখানি ॥ 

দ্রীন তারিনী কবে দাব্ব্দলনী বেশে, 
আসিবে তাপিঙ্ত স্ুতে তৃষিবে মধুর ভাষে, 
পশিবে মম আবাসে আর কবে নাশিবে, 
সে চিররিপু ছুজ্বনারে জী ॥ 
আর কবে বনঙ্বাল! দিব ম। তোমার গলে, 
কবে পুজিব ওপদ জবা-গঙ্গা-বিবদলে, 
প্রেমাশ্র ভাসায়ে ধর! লুটাৰ পদ্দকমলে, 

(কবে) কেঁদে কঠ অপরাধ জানাব জননী ॥ 
কবেশুনিব প্রাণে ও মুখে মাভৈবানী, 
চৈতন্য হইবে কবে ও চেতন্তরূপিণী, 

দীন রামে আর কবে কোলে লবে নিস্তারিণী, 
| ছাড়াবে মায়ার কোল শমনবারিণী ॥ 

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ--বিষ্ভাতৃষণ |. 

বৈবৈষওব-অপলা। 

একদিন শ্রীধাম -নবদ্বীপে মহাগ্রন্থ 
্রীপ্লীগৌরাঙগদেব ভাবা বিষ্ট হইঃ1 বিষু মন্দিরে 
প্রবেশ করিলেন, এবং শালগ্র'ম নিজক্রোড়ে 

লইয়া বিষুর সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিলেন। 
মনাগ্রতুর্ন গ্রধান প্রধান আগুবর্গও সে স্থলে 

উপস্থিত ছিলেন । তীহার! প্রেমে গদ গদ 
হইয়া! করযোগে মহাপ্রভুর পানে চাহিয়। 
রহিলেন। শ্রীচতগ্ছদেব ভাবাবেশে আপনাকে 
শ্রীভগবান বলিয়া প্রকাশ করিলেন, এবং 
প্রেমভক্কি বিলাইয়া আপনার সকলকে প্রেম- 



্ীপ্রীনিত্যধন্ বা সর্ববধর্্মাসমন্থয় । 

শোতে ভাঁসাইবার জন্তই যে, তিনি এ অবনীতে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন, ইহাও প্রকাশ করিলেন। 
সখা 

মুঠি কলিষুগে কৃষ্ণ, যুষ্রি নারয়ণ। 
মুখ রামরূপে কৈন্ু সাগর বন্ধন ॥ 
শুতিয়া আছিন্থু ক্ষীরসাগর ভিতরে । 
ঘোর নিড্র। ভাঙ্গিল যে নাড়ার হুঙ্কারে ॥ 
প্রেমভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ ! 

যাগ যাগ আরে নাড়া মাগ শ্রীনিবাস ॥ 
( চৈতন্ত ভাগবত-_মধ্যখণ্ড )। 

মহাপ্রভৃপ মহা প্রকাশ দর্শন করিয়া শ্ীমৎ 
নিত্যানন্দ অনধৃত শ্রীচেতগ্তদেবের মস্তকে 
ছত্র ধারণ করিলেন। তখন গদাপর বামপার্খে 

ঈাড়াইয়! তাঁন্ুলাধার ধরিলেন ৷ অন্যান্ত 
ভাগাবান বৈষ্ণবগণ চামব ঢুলাইতে আরম্ত 
করিলেন। এরপে গোলোকনাথ শ্রীগৌরাঙগ- 
দেব লীল/! করিতে লাগিলেন ।. তাহার 
আদেশ পাঁইয়! প্রত্যেক ভক্তই স্ব স্ব অভিলষিত 
বর প্রার্থন। করিতে লাগিলেন । কেহ জননীর 
জন্ঠ, কেহ বা জনকের জন্য, কেহ পত্রীর জন্য, 
কেহ বা পুত্রের জন্য, কেহ বন্ধুর জন্য, কেহ বা 

সেবকের জন্য, প্রেমভক্তি ভিক্ষা করিলেন। 

মহাপ্রভু সহান্ত বদনে সকলকেই প্রেমভক্তি 
ক্উক বলিয়া আশীর্বাদ করিলেন । ভগবানের 
ব্রই লীল। দর্ণন করিয়া শ্রীনিবাস গোস্বামী 
মহাপ্রভুর জননী শ্রীশচীদেবীর নিমিত্ত প্রেম- 
ভক্তি যান্রা করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্ছদেব শচী- 
মাতাকে প্রেমলাভের বরপ্রদানে অন্বীক্কৃত 

হইলেন, বলিলেনস্ র্ 
“বৈষ্ণবের ঠাঁঞ্ি তান আছে অপরাধ । 

অতএব তান হেল প্রেমভক্তি বাধ” ॥ 
সমবেত ভক্তগণ এই অচিস্তনীয় বাক্য- 
শরবণে শিহুরিয়া উঠিলেন । সকলে অশ্রধারা 
বর্ধণ করিক়। পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন ।, 

২৫৫ 

মহা প্র প্রসন্ন হইয়া শ্রীমুখে বলিলেন,” অদ্বৈত 
প্রন্থুর নিকট শচীদেবীর অপরাধ হইয়াছে । 
একমাত্র আচার্য মহাশরই সে অপরধ ক্ষমা 
করিলে তাহার বৈষ্কবাঁপরাধ খণ্ডন হইবে ; 
প্রেমভভি লাভ হইবে । 

“ন|ড়|র স্থনেতে আছে তান 'অপধাধ। 
ন।ড়। ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ ॥ 
অদ্বৈত চরণ ধূলি লইলে মাথায়ু। 
হইবেক প্রেমভক্ত আমীর আজ্ঞায় ॥” 

শ্রীমন্মহাপ্রভ্ুর বাণী শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ 
উদ্লালিত হৃদয়ে আদচার্্যদেবকে থিরিয়। 
বজিলেন। অন্ত প্রভূ এই সংবাদে মৃয়মান 
হইলেন; কহিলেন,যে দেবার গড 
আমাদের প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়:ছেন তিনি 
আমার জননী । আমি তাহার পু্। হে 
শীশাদবর্গ, আপনারা যদি আমার জীবন 
লইতে ইচ্ছা করেন এক্ষণে তাহা গ্রহণ ররূণ। 
আঁমি মিনতি করিতেছি, আপনারা এ-হেন 
নিদ্ধাকণ কথ। আর মুখে প্রকাশ কবিবেন না। 
আপনার কি অবগত নছেন ইনি জগন্মাতা, 
ইনি গঙগাসদুশ। ৮-ইনিই যে দেবকী! 
ইনিই যে বযশোদ।! এইরূপে শচীদেকীর 
“তন্কথ।», বলিতে বলিতে আগচার্ধয-দেব ভাব-নগ্ন 

| হুইয়।৷ ধূলি-ধুসরিত হইলেন। এ হেন স্থযে!গ 
লাভ করিয়া শচীদেবী অগ্থৈতপ্রভূর চরণ-ন্বেণু 
মন্তকে ধারণ করিলেন-সকরিবা মাত্র মুচ্ছিতি হুই- 

লেন। উভয়ের প্রভ।বে উভয়েই:বিহ্যল-- উভগ্নই 
সংজ্ঞাহীন। ভক্তমণ্ডলী এ-দৃশ্ঠ দর্শন করিয়া 
পুলকিত অন্তরে হরি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন । 
এইরূপে অদ্বৈত প্রভুর চরণ-রেণু স্পর্শ করিয়। 
শ্ীশচীদেবী _ বৈঝব-অপরাধ হইতে মুক্ত 
হইলেন । শ্রীশ্রীমহাঁপ্রহু বলিতেছেন 1. 

“এখন সে বিষ্ুভক্কি হইল তোমার”। *» 
অন্বৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর 1” 



৫৬ 

ভগবানের শ্রীমুখের আশ্বাস-বাণী-শ্রবণে 

'বৈষ্বগণ কৃত কৃতার্থ হইলেন । “জয় জয়” 
 শ্হরি হুরি" রবে শ্রীধাঁম নবদ্বীপ মুখরিত করিয়া 
তুলিলেন । 

ভগবান শ্রীকষ্চৈতন্ত লোক শিক্ষ'র জন্য 
আপনার জননীর প্রতি দণ্ড-বিধান করিয়। 

_ বৈষ্ঞবাপরাঁধের গুরুত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । 
- এই সত্য উপাখ্য।নটি গ্রত্েকেরই হৃদয়ে অনু- 
ক্ষণ জাগরূক থাক] নিতান্ত প্রয়োজনীয় ! 
আমর! সর্বদ। কত সাধু-মহাম্মার নিন্দা করিয়। 
নরকের পথ পরিষ্কার করিতেছি, তাহা! একবার 

ভ্রমেও চিন্তা করিতে অবকাশ পাই না ।-. 
অদ্বৈত প্রভুর নিকট শ্রচীদেবীর কি অপরাধ 
হইয়াছিল তাহ! শুনিবার জন্ত কোন কোন 

“পাঠকের কৌতুহল হইতে পারে সন্দেহ নাই। 
'আমর| তীহাদের কুতৃহল নিবারণার্থ অতি 

হক্ষেপে সেই অপরাধ কাহিনী বিবৃত করিরা 
প্রবন্ধের উপসংহার করিব । শ্রীমদ্বন্দাবনদাস- 
ঠাকুর-বিরচিত শ্রীশ্রীচৈত্তন্ত ভাগ'ত গ্রন্থের মধ্য 
খণ্ডে ইহার সবিস্তার বর্ণনা রহিয়াছে । ভক্তি- 
মান পাঠক ও ভক্তিমতী- পাঠিকা সেই অংশ 
পাঠ করিয়া! আনন্দিত ভইবেন। 

তৎকালে নবন্ধীপ বঙ্গদেশে একটি সুপ্রসিদ্ধ 
নগর বলিয়। পরিগণিত ছিল। নগরটি পণ্ডিত- 
বর্গের লীলানিকেতন ছিল। দেশ দেশাস্তর 
হইছে বিগ্যার্থিগণ সমবেত হইয়া নবদ্ধীপে 
অধ্যয়ন করিতেন। ব্যবসায়িগণ নবদ্বীপে 
আবাঁপ বাড়ী নিশ্মাণ করিয়া বাণিজ্য বাবসা 
দ্বার ধনাগার পূর্ণ রাখিতেন। নানা দেশীয় 
ধনী ও সন্তাস্ত ব্যক্তিমাত্রেরই উক্ত নগরে এক 

 আ্রকটি বাস ভবন ছিল। সে সময় নবদ্বীপ--. 
ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত, মূর্খ, উচ্চ, নীচ সর্বশ্রেণীর 
পোঁকেরই বাসস্থল ছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই 
গর উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল 

পপ পপ পপ 

রীপ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্বধন্সমন্থয় 

কিন্ত ছুঃখের বিষয়, এ হেন সম্দ্ধিশালী নগরে 
সুপ্রসিদ্ধ. পণ্ডিতগণ স্ব স্ব চতুষ্পাঠীতে প্রীহ্মী- 
ভাগবত অধ্যাপনা করিলেও ভক্তিকথ। বড় 

কেহ ব্যাখ্যা করিতেন না। প্রায় কেহই 

ভক্তি-পথাবলম্বী ছিলেন না। পণ্ডিতাগ্রগণ্য 
প্রীঅধৈতাচার্ধ্য তর্দীয় চতুণ্পাটীতে ভক্তি ব্যাখ্যা 
করিতেন। ভক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করিতেন |, 
মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বূপ অদ্বৈত প্রভূ ছাত্র। 
তিনি আচাধ্যর্দেবের নিকট ভক্তির মাহাক্ম- 
শ্রবণ করিয়া ভক্তিমার্গের অনুরাগী হন। 
এবং গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়! “অনস্তপথে” 
গমন করেন।- পুত্র বৎসলা' শচীদেবী অদ্বৈত 

ভুকেই তাহার পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ 
বলিয়! নির্দেশ করিলেন। বৈষ্ণবাপরাধ ভয়ে 
কোঁন কথা মুখ ফুটিয়া বলিলেন ন|। বিশ্বস্তরকে 
বুকে লইয়া শোক তাপ ভূলিলেন। কিন্তু 
পরিশেষে যখন শচীদেবী লক্ষ্য করিলেন যে, 
এ পুল্রও আর সংসারে থাকিবার নয়--যখন 
দেখিলেন যুবতী পত্রীর পানে শিশ্বস্তর কিরিয়াও 
চাছেন না--ষখন শুনিলেন পুক্র অর্বক্ষণ 
অদ্বৈতভবনে কৃষ্ণনাম কীর্ভনে তৎপর, তখন. 
তাহার ধৈর্য তিরোহিত হইল । ঠিনি অন্তরে 
অন্তরে আচার্য প্রভ্র প্রতি বড়ই বিরক্ত 
হইলেন। ভাবিলেন কেন লোকে ইহাকে 
“অদ্বৈত” বলেন) ইনি যে“দৈত” ভাবাপনন। 
আমার এক পুল্র ঘরের বাহির করিয়াছেন এ 

পুনভ্রকেও ঘরে বসিতে দিবেন না। আমার 
প্রতি তাহার একটু দয়! হয় না? লোকে কেন 

তাহাকে অদৈত বলে বুঝিতে পারি না। 
শ্রীগৌবাঙ্গদেব লৌকশিক্ষার নিমিত্তই ষে, শচী- 
দেবীর এই মনোগঠ ভাবটিকে বৈষ্ণবাপরাধ 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন তাহা! সখ পুর্ব্বে 
ব্লিয়াছি। 

| শ্রীমনিন্্র ৫৮ সেন। 
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০? েক্স্য 

সর্বধর্মসমন্বয় 
সনিনকি-সভ্িন্চ। | 

“একজন মুসলমানকে, একজন খুষ্টানকে ও একজন ব্রাঙ্গণকে একসঙ্গে বসাইঘ্। আহান কর/ইঠে 

পারিলেই সকল জাতি এক হয় না। কিন্বা তাঁহাদের সকঙ্গকে বসাইয়! একসঙ্গে উপাসন! 
. করাহইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় ন!। প্রকৃত আত্মজ্ঞ(ন যাহার হুইয়াছে তিনিই 

একের পুরণ সর্বত্র দেখিতেছেন। ঘিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ্য 
এক বুঝিয়াছেন, তাহার কোন অন্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই । তিনি 

সকল সম্প্রদায়েরই আধ্যাত্মিক একতা দেখিতেছেন $--তিনি 
সকল সম্প্রদদীয়েরই আ'ভ্যস্তরিক প্রক্য দেখিতেছেন।” 

[ সর্বধর্মনিণয়সারঃ--5৪1৩। ] 

১ম বর্। ] শ্রীঞ্ীনিত্যাব্দ ৬০ | সন ১৩২১, কার্তিক । 1 ১*ম সংখ্য।। 

যোগাচার্্য শ্রীপ্বীমদবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের 

উদপতদশ্পাঅভলী | 

(পুর্ব প্রকাশিত অংশের পর )। 

সমুদ্রে অনেক তরঙ্গ উঠিয়। গাঁকে | অমুদ্রের 

প্রত্যেক তরঙগই সমুদ্রের অংশ সমুদ্র থাকে, 
মন হইতেই মনোবুত্তিগণের বিকাশ । সেই 

জন্য প্রত্যেক মনোবৃত্তিই মনের অংশ মন ।১৬। 
কোন অল্পক্ষিত বিষয়ের পর্যালোচনায় 

কালাতিপাঁত ভইলে অনেকেরই সুখবোধ হয় 

৩৩ 

না। বুদ্ধিমানদিগেব্র মধ্যে অনেকেই প্রত্যক্ষ 
বিষয়ের আলোচ5ঃ। করিতে চাহেন । ১৭1 

ভারতবর্ষে 5 ধন্মোপদে। আবিভূি 
হইয়াছেন তত ধর্দোপদেই! অন্য কোন *দেশেই' 
আঁবিভূর্ত হুন নাই। ভারতবর্ধ যেন ধর্টের 
অক্ষম খনি । ১৮। রি 



২৫৮, 

ঈশ্বরকে যিনি দেখিয়াছেন কোন 
গ্রলোভনই তীহাকে আকর্ষণ করিতে 

পারেনা । ১৭। 

ঈশ্বরের ধশ্ম পুস্তক মন্ুযালিখিত নহে। 

ঠাহার পুস্তক এই স্বভাব । 
হইতে মনুষ্য নিজ রুচি এবং বৃদ্ধি অন্যাঁফিক 
বিবিধ ভাব গ্রহণ পুর্বাক কত ধর্শপুস্তক রচন! 
করিয়াছেন । ২০ | ৃ 

তারতীয় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা সকল ভাষার 
জননী | ভাঁরহীয় বেণও সকল পর্শের 
ভরনক | ২১। 

ম্মে সকল অ্সস্প্রদ্শলেক 
হ্মন্যো অর্রেল্স ্যঙলা। চিভিন- 
তেছে ভাহাল। দল জদ্ছিল্ 
অন্যুল্পোম্ে আন্কতন কুখ্থাই 
হতিলতৈ পাল্পেন5 অক্চতন 
বর্মন হই কল্লসিতি পালেন । ২২! 

প্রথম পত্ীর প্রতি প্রকৃত ভালবাসা 
থাকিলে দ্বিতীয়বার আর পুরুষ বিবাঃ করিতে 
পারেন না। তোমার ইষ্টে ভক্তি থ'কিলে 

অপর ইষ্টের আকাজ্ষ। করিতে না | ২৩। 
কর্তীর ভজন সকল জাঁতিই করিতে 

পাঁরেন । বর্তার ভজন ধাহার! করেন তাহাদের 

মধ্যে যিনি গুরু হইবার উপযুক্ত ঠিনিই গুরু 
হইতে পারেন । ২৪। 

কোন মহাপুরুষের নিকট অল্প সময়ের 
অন্ত বসিলে যে সমস্ত জ্ঞানের কথ। শোন] যায় 
কোন সামান্ঠ সাঁধুর/নিকট সমস্ত জীবন ব্যস্ 
করিলেও সে দমন্ত কথা শোনা যা না। ২৫। 

*অনস্তরূপিনী মহকালীর কোন ভক্তুই 
সমস্তরূপ দর্শন কবেন নাই' | ২৩। 

_হূপ দর্শন কেহ কোন কালে করেন নাই। 
প্প্রভোক সিদ্ধ সাকারবাদীই ঈশ্বরের রূপ দর্শন 
করিয়াছেন । ২৭। 

এই স্বভাব 

্্রীশ্গীনিত্যধর্া বা সর্ব্রধর্শাসমন্থয় 

কোন কোন জাতীয় সুপ আমের বর্ণও 
অপরিপকের স্তায়। কোন কোন সাধুর বাহ 
আচরণ অসধুর স্যান্ব। ২৮। 

যে সাধুর অধিক সব্বগুণ আছে তিনি 
গপ্তভাবে থাকিতে ভালবাসেন । ২৯। 

খিনি মায়া আবরণে আবুত নহেন তিনিই 
প্ররূত দিগন্বর | ৩০ । 

পিতা কারণ। পবিত্র আম্মা সক্মা। 
স্থল। ৩১। | 

'আমি 'অজড়। আমার মাতা জড়া-গ্রীরুতি 
্বীকার্গ হইতে পাবেনা । জড়।-প্রক্টতি হতে 
নান] জড় ফামগীরই উৎপত্তি হয়। জড়, 
অজড়েন্ন উৎপত্তি কারণ হইনে পারেন|। ৩২। 

আমি নিজেকে তাঁগ করির! স্বতন্ব ভাবে 
কি পকারে খাকিব? আমি অগকে তাগ” 
করিতে পারি, আমি দেহতাগ করিতে পারি। 
কিন্ত আমি নিজেকে কোন ক্র'মই ত্যাগ 
করিতে 'গারিনা। আমশ্মত্যাগ কেহ কখ: 
করিতে পারেন ন1। ৩৩। 

অহঙ্কার থাকিতে মমতাঁবিহীন হইতে 
পার না। অহঙ্ষারের অভাঁবেও মমতা থাকিতে 
পারেনা | ৩৪। 

আমি থাকিতে কী হইতে পাঁবিন।, 
আমি থাকিতে নির্ণমও হইতে পারিনা । অগ্নি 
থাকিতে অগ্নি দাহিকীশক্তিবিহীন হইতে 
পারেন।। ৩৫। 

'আমাঁর এমন অজ্ঞান অনম্থাও উপস্থিত, 
হয়, যে অবস্থায় আমি থাকিয়াও আমি অ'ছি 
বোধ করিনা । থে অজ্ঞ।ন বখতঃ আমি 
থাঁকিয়াও আমি আছি বোধ করিন| সেই অজ্ঞান 
বশতঃ ঈশ্বর থাকিলেও ঈশ্বর নাই বৌধ করিব 

তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?1.৩৬।- | 
এই জগতে এমন কত সামগ্রী আছে! যে 

সকল সামগ্রীর তুমি নাষ পর্য্যন্ত জান, না। 

পুত্র 

পা 



আ টনিত্যধন্মন বা! সর্ববধন্ঘ-সমন্থ ২৫৯ 

তবে অল্লানি বনে দেবলোক, পিতলোক প্রভৃতি | ইদানী ব্যবস্থা দিবার কর্তা ধীহারা 
বিবিধলোক কি প্রকারে অস্বীকার করিবে? : তাহাদের মধ্যে অনেকেই অপগ্ডিত। 

ইহলোকের ন্যায় দেবলোক এবং পিভঁলোকও : অথচ তীহাদ্বের পাগ্ডিত্যাভিমান 'বিল- 
আছে। ৩৭। ক্ষণ আছে। প্রকৃত পণ্ডিতের অহঙ্কার 

এমন অনেক কার্ধ্য আছে, যে সকল কার্য ' নাই, তরাঁৎ . তাহার অভিমাঁনও 

আমর! ইচ্ছা করিলে করিতে পারি নাঁ। তবে, নাই। ৪৯। 

আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি: 
: নয় । প্রকারে বলিব ? ₹৮। 

বাক-রোধ হইলে মানুম ইচ্ছ। করিলেও : ৃ 
কথ। কহিতে পাঁরে না । তবে মানুষের স্বাধীন | 
ইচ্ছা আছে কি গ্রকাঁরে বপিব? ৩৯। 

প্রকৃত রাজাকে রাজ। ধলিলে তাহার 

অহঙ্কার হয় না। যে রাঁজানয় তাহাকে 

রাজ। বলিলেও তাহার অহহ্কার 
নয়।.নরদেহপারী ভগবানকে ভগবান বলিলে 
তাহার অহঙ্কার হ 

ূ 

শি 

হওয়। উচিত । 

হয় না। যে নর ভগবান নয়; 
তাহাকে ভগবাঁদ বলিলেও তাহার অহঙ্কার হওয়া : 
অনুচিত। ৪৪ | 

নিজভাবের লেকের কাছে নিজভ!ব 
ব্ক্তব্য। ' অ-ভাবের লোকের কাছে তাহা 
বক্তব্য নহে। ৪১। 

নিঝাকারবাদ!র নিকট সাকারবাঁদ ঘে|ষণ|। 
করিলে নিরকারবাদী সাকারবাদীর প্রতিবাদই 
করিয়। থাঁকেন। সাকারবাদী নিরাকার 

বাদীর নিকট নিজমত গ্রচাঁর কৰিবেন না । ৪২। 
হান্ত, ক্রন্দ উভয়ই মায়ার কার্য্য। ছুইটাই 

মায়ার কার্য হইলেও তনু হাসিটা ভাল, কারণ; 

তাহাতে কিছু সুখ আছে। ৪৩ 
এমন সামগ্রী দেখা ভাল যাহ! দেখিলে 

আর কিছু দেখিতে ইচ্ছা হয় না। ৪৪। 
কেবল কতকগুলি সংস্কৃত শোকের আবৃক্তি 

সে পণ্ডিত কোথায় ? ৪৫ রি 

এ ব্যক্তির নাম শ্রীকৃষ্ণ অথচ সে শ্রীকৃষ। 

জনেককে সাধু বল হয় অথচ রি 

' সাধু নয়। ৪৭। 

ংসারে পাগল কে নয়? সকলেই যদ 
নিজ নিজ মন্পেভাব প্রকাশ করিয়া বলেন 

তাহ! হইলে জানিতে পারা যাইবে অপাগল 
কেহুই নয়। ৪৮। 

শরীরের মধো' আম্মা যতক্ষণ থাকেন 
ততক্ষণ তিনি আহার না করিলে শরীর রম ও 

দুর্বল হয়। আহার ন| পাইলে তিনি দ্বেহ 
ত্যাগ করেন । 5৯। 

অগ্নি সাকার, জল সাকার, পৃথিবী সাঁকার। 
যখন অগ্নি অব্যক্তভাবে থাকে তখন অগ্নি 

নিরাকার হয়। জল এবং পূথিব নিগাকার 
' হ্য়ু না] । ৫০ | 

পঞ্চডুতের মধ্যে আকাশ এবং. বায়ু 

। আকারও নহে সাকারও নহে। আকাশও 
নিরাকার, বারুও নিবাকার। ৫১। 

বায়ুর রূপ নাই। তাহা দুষ্টাগোচর 
হয় না। ৫২। 

জগতের বাবু স্থল। তাহার ম্পর্শশুণ, 
তাহার অস্তিত্ব স্পর্শ ছাই অগ্গভুত হ্ইয়া 
থাকে । ৫৩। 

বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ উভয়বিধ গুণই আছে। 
| গাত্রে বায়ু লাগিলে তাহাতে স্পর্শ গুণ আছে 

করিতে পাঁরিলেই পণ্ডিত হুওয়া যাঁয় ন|। | অনুভূত হয়। প্রধল বায়ু বহিলে এক প্রকার 
শ্রীমপ্তগবদগীতায় যাহাকে পণ্ডিত বলা হইয়াঞ্ছে । । শব্দ হ়। সেই জন্ত বামুর শবদগুণওঁ তা 

বলা যায়। ৫৪। 



২৬০ 

ছুই প্রকার সাকার । জড় সাকার আর 
চেতন সাকার । ৫৫। 

জীবের জড় দেংই জড় সাকার। জীবের 
জড় দেহ আকার বিশি্ বলিয়া তাঁহাকে জড় 
সাকার বলা হয়। ৫৬! 

দেহী-জীবাআআা! নির।কাঁর। তিনি আকার 
বিশিষ্ট দেহে থাকিয়া নান! প্রকার কার্য 
করেন। ৫৭। | 

জল এবং জল যে কলসীর মধ্যে থাকে তাহার! 

পরস্পর অভেদ্দ নহে। জীবাত্ম। নারায়ণ নহে। 
পরমাআ-নারায়ণ জীবাগ্মায় আছেন । ৫৮। 

কোন ব্যাক্তির সহিত, কোন জড়ের সহিত 
কোন চেতনের সহিত সম্বন্ধ বোধ না থাকাই 
মুক্তি। ৫৯ । 

ধে নিদ্রায় থাকে শোক, অশোক, সুখ 
দুখ কিছুই বোধ হয় নী, সেই নিদ্রাই 
কৈবল্যের কারণ | ৩০ । 

সকল মুক্তির মধ্যেই মুক্ত। নই, সকল 
'লোকেরই দিব্যজান নাই । ১১। 

শেষ হীমাংস। কোঁন বিষয়েরই হইতে 

পারে না। ৬২। 

প্রত্যেক মনোভাব প্রকাশ করিতে যে 
কএকটী বথার আবশ্তক সেই কএকটা কথাই 
ব্যবহার কর] উচিত। ৬৩। 

যাহাকে তুমি প্নেহ কর বল, তহার 
অবর্তমানে তুমি যস্তপি তাহার অভাব বোধ 
ন1 কর তাহ হইলে তাহার প্রতি তোমার নেহ 
নাই বলিতে হইবে | 5৪1" 

মগ্তে যে মাদকতা আছে তাহা! অজ্ঞানেরই 
কারণ হয়। ৬৫। 

আশা! ভঙ্গ হু্বা মাত উগ্চম শুন্ত হইতে 
ক্য়। ৬৮| 

, সুখোদয় হইলেই দ্গখের উপশম হইয়া 
থাকে । ৬৭। " 

গ্রীপ্রীনিত্যধন্ম ব! সঈর্ববধন্মমসমন্বয় 

পাপ জররূপে লোককে গীড়ন করে। 
পাঁপই নানা প্রকার পীড়ার কারণ । ৬৮। 

হিন্দু মুসলমানে যে প্রভেদ সংসারী এবং 
সাধুতে তাহ। অপেক্ষ। অধিক প্রভেদ । ৬৯। 

মহানির্বাণতন্্রমতে কলির চঞ্চলচিত্ত 

জীবের অন্য পরব্রক্দের অথবা আগ্ভাকালীর 
উপাসন! নির্দি্টি হইয়াছে । ৭*। ্ 

গর্ভস্থ শিশুকে যেভগবান পালন করিতেছেন, 
জমুদ্র গর্ভস্থ জলজন্তগণকে যে ভগবান 
পালন করিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যস্থিত কীট- 
পুঞ্নকেও যিন পালন করিতেছেন, মহাঁ- 
পাগীকেও যিনি পালন কাঁরতেছেন, পাষণ্ড 
নাস্তিককেও যিনি পালন করিতেছেন, বাহার 

দয়ার সীম! নই, তাহার শরণাপন্ন ধিনি, 
তাহার প্রতি বাহ/র অটল বিশ্বাস ও নির্ভর 
আছে তুমি কি মনে কর তাহ'কে তিনি পালন 
করিতে পরাধুখ হন? ৭১। 

উত্তম বিষয়ের অনুকরণ করিলে কোন 
গ্রধার অনিষ্ট হয় না। ৭২ 

গৃহে যন্ধ উত্তম খান্স1মগ্রী থাকে আব 
অনুত্তম খাগ্ভসামগ্রীও থাঁকে স্নেহাঁস্পদ্দকে. 
কেহ সেই উত্তম খাগ্ঠসামগ্রী না দ্রিয়। অন্ুত্ুম 
দিতে পারে না। গ্রে আর অপ্রেম যাহার 
উভয়ই আছে তিনি সচ্চিদানন্দকে প্রেম না 
দিয়া অপ্রেম দিতে পারেন না ॥৭৩। 

নিজেকে নিজে দেখিতে পাওয়। যায় কিনা 
বলিতে পারনা। কারণ তুমি নিজেকে 
দেখিতেছ না । ৭৪। নি 

_. নিজের সন্ধে সমস্ত জানিলেই যে শাস্তি 
হইবে ইহাঁরই ব1 গ্রমাণ কি? নিজের অধ্বন্ধে 
সমস্ত না৷ জানিলেও কি ভগবান শ।স্তি দিতে 
পারেন না? %৫। 

অহঙ্কার ব্যতীত জ্ঞান থাকিতে পারে না । 
অনুঙ্কারশক্তি প্রভাবে তুমি আছ 'বোধ কর। 



ীপ্রীনিত্যধর্নম বা! সর্ববধন্মীসমন্থয় | 

বর্দি তুমি নিরহস্ক/র হও তাহা হইলে তুমি 
আছ যোধও করিবে না । ৭৩। 

কোন জড়বস্তরই অহঙ্কার নাই। তুমি 
নিরহঙ্কার হইলে তোমার গৌরবের কি কিছু 
বৃদ্ধি হইবে? আম্মাকে নিরহঙ্কার বলিলে 
প্রকারাস্তরে আম্মাকে অচেতন জড় বল। হষঘ। 
অথচ ঠোমার মতেই বলা হইতেছে আস্ম! 

ব্যহীত অপর সমস্তাই কল্পনা! ও মিথ্য। ৷ তোমার 
মতে জড় কল্পিত ও মিথ্যা! | ৭৭। 

নানা গুণে এক বহু বলিয়] প্রতীয়মান 
হয়। এক জঙগ নান! সামগী যোগে নান! 
আস্বাদন বিশিই হর। ৭৮। 

এ॥জনের আমার প্রতি যত প্রেম আমার 
তাঁহার প্রতি ত5 প্রেব থাকিলে তাহার প্রেম 

ও আমর প্রেম অভের্দ। কিন্তু ঠিনি আর 
অ|মি অভেদ নই। তোম।র নিজের প্রতি যত 
প্রেম তত প্রেম সর্বজীবে থ।কিলেও তুমি আর 
সর্ধ জীব এক ও অভের্দ নও ! ৭৯ | 

একের সঙ্গে অপরের সম্বন্ধ । নিজের 

সঙ্গে নিঙ্গের সম্বন্ধ নাই। কেবল একই থাকিলে 
আর কার সঙ্গে সম্বন্ধ হইবে । আমর, তোমার 
এবং তাহার এই তিনই সন্বন্ধবাচক। আমার 
তুমির সঙ্গে সম্বন্ধ তীহার তিনির সঙ্গে 

সম্বন্ধ | ৮*। 

২৬১ 

পারেন ন।। স্বাভাবিক নিয়মে ভুক্ত 
শাকান্ গ্রভৃতি জীর্ণ হইয়। বিষ্টা রূপে নির্গত 
হইলে পরে তাহাকে উত্তমোত্তম আহাধ্য সকল 
আহার করাইবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। 
ধাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়। সাংসারিক নুথা- 
স্বাদন করিতেছেন তাহাদের মে স্থখ জীর্ণ 
হইলে তবে তাহাদের ভগবৎসুখাম্বাদন 
করাইবার চেষ্টা পাওয়৷ উচি | ৮৩। 

তুমি বদি অনাঁসক্ত, নিপ্পোভ ও নিলিপত 

৷ মহাপুরুষ হইতে তাহা হইলে তুমি আহার 
করিতে না। ক্ষুধ! নাই বাহার, অন্নে রুচি 
নাই যাহার, অন্নে লোভ নাই যাহার সে অন 

কত সা সপ পাপে পাশ শা শিপ 

কোন জীবেরই অশোক জীবন নয়। জীব' 
জন্ত ব্যতীত আর কিছুর জীবনও নাই । ৮১। . 

 দ্বণ্তী অবধূত নন্। বৈষ্ণবদিগের কোন মতের 
: সন্ন্যাসীকেই শাস্ত্রে অবধৃত বল। হুয় নাই । ৮৬। 

জীবের তাহাদের রক্ষ। করিবার প্রয়াস 
বুথ।। স্বয়ং ভগব|ন তাহাদের রঙ্গ 

করিতেছেন । ৮২। | রঃ 
সামান্ত শাকান্ন ব| লবণ মিশ্রিত পর্যয[সিত 

অন্ন ঘবার। বাহার উদর পূর্ণ হুইয়াছে তাহাকে 
বৃমন করাইথা পলান্ন প্রভৃতি উত্তম আহার) 

সকল আহার করাইবাঁর চেষ্টা করিলেও বমন 

জনিত দৌর্বল্য বশত: তৎকালে আহার করিতে 

শপ লা 

ভক্ষণ করে না। আমর। জানি ক্ষুধ।, রুচি ও 
লোভ বাতীত কেহ আহার করে না। তৃষ্ঠা 

ব্যতীত কেহ জল প্রীতি পেয় পানও করে 
ন।। পানাহার করিয়।ও যদি তুমি নিলৌভ ' 
ও নিপিপ্ত মহাপুরুষ হই! থাক তাহা! হইলে 
শগল কুকুরও তোম!র ন্যায় মহাপুরুষ বলিতে 

হইবে । ৮৪। 
শুক, শঙ্করাচ/্যের শৈশব হইতে বিবেক 

হইয়াছিল। তাহারাত কখন সংসারী হুন 

নাই তবে কি প্রকারে তীহাদের বিবেক ও 
ংসারে বৈরাগ্য হইয়াছিল? তাঁহার কি 

প্রকারে সংসার ও সংস'র তাখগের তারতম্য 

বুঝিয়াছিলেন ? ৮৫। 
নিত্যানন্দ গ্রভৃকে দণ্ডী বল। যাঁয় না, কারণ 

কত প্রধান প্রধান সাধু এক্ স্থানে দীর্ঘ 
কাল থাকেন। তীহারা সন্ধ্যাস প্রকরণ 
অনুসারে নগরে তিন দিনও ক্ষুদ্র গ্রামে এক 

দ্বিন থাকেন না। স্ুবিখ্যাত পরমহংস তৈলঙগ 
স্বামী এক্স্থানে বহুকাল ছিলেন। -পর্মহ্ংসু 
ভাস্করানন্দ স্বামীও এক্স্থ!নে দীর্ঘকাল ছিলেন। 



৬২ 

কামীনগরশর অনেক মঠের অনেক স্বামী 
কাশীতে দীর্ঘক'ল আছেন। যিনি আত্মার! 
হইয়াছেন তাহার কোন স্থানেই ভ্রমণ করিবার 
গ্রয়োঞ্জন নাই। ৮৭। 

. তোমার যণ্ঘপি ভগবানে শক্তি থাকিত, 
তুমি যগ্ঘপি আপনাকে ভগবানের দাঁস বলিয়া 
জানিতে তাহা॥হইলে তোমাকে ভগব।ন বলিয়া 
ভক্তি করায়: এতঃ উল্লাস হইত ন!। প্রকৃত 
প্রভৃভক্ত . দ্বাসকে প্রভু বলিলে সে কখনই 
রা হয় না। ৮৮। 
, বর্তমান মহার!ণীর র|জ ঠ্ষেক হইতে 
কত বিধিই স্থষ্টি হইয়াছে। ইদানী সে সমস্ত 
বিধির অনেক বিধিই অপ্রচলি* হইয়াছে, 
ইদ্ানী সে সমস্ত বিধির কত বিধির কত ধার'র 
পরিবর্তে কত নূতন ধর! হইয়াছে অথ! একে- 
বারে পরিত্যক্ত হষ্টফছে। অথচ পরিত্যক্ত 
বিধি ও ধারা গুলির রচন| কালে এ সকল 
বিধি ও ধার] কবে প্রচলিত ও পরিত্া।গ কর। 
হইবে সে সম্বন্ধে কিছুই এসকল বিধিত্তে কিন্বা 
সকল ধারার সঙ্গে লেখ হয় নাই । কলিতে 
বেদ, পুরাণ অকর্শণ্য ও অপ্রচলিত হইবে বলিয়! 

কোন নির্দেশ কোন বেদে কিন্বা পুরাণে নাই, 
সেই জন্ত কলিতে কেবল তন্ত্রের মতই কণ্মণ্য ও 
প্রচলিত হইবে একথাও চতুর্ধেদে এবং কোন 
পুরাণে নাই। ৮৯ । 

খগেদে, সাম, . যঙ্জু এবং অথবানেদের 
উঠ্লেখ নাই, সেই ধথেদে কোন পুরাঁণ, কোন 
তন্ত্রেরও উল্লেখ নাই। তুমি যদ্ধি ॥ম, যজু এবং 
অথর্বববেদীয় অনুষ্ঠান সকল ক্তে পার তাহা 
হইলে তোমার পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক নিনি 
নি বা অন্ষ্টেম হইবে ন| কেন ? ৯০ 

. সন্যঃ বেদে কোন মুগ্ি পুজারও বিধি নাই, 
বেদে কোন মৃত্তির উল্লেখও নাই । খথে.দ অন্য 
জিবেদের উল্লেখ নাই হবে তুমি অগ্ত তিবেগ 

ীষ্ীনিত্যধণ্ম বা সর্ববধর্শুসমন্থয় 

মীন কেন? তোমার খখেদের সঙ্গে অন্ধ 
জিবেদ মানা যদ্দি অসঙ্গত না হয় তাহ! হইলে 
আমাদের মূর্তি পূজাও অদঙ্গত নহে। ৯১। 

স্বয়. কৃষ্ণ চিৎ। তীহাঁর বৃন্দাবন 

ধাম চিন্ময় । চিৎ আর্থ জ্ঞান চিন্ময় অর্থে 
জ্ানময়। প্রকৃত কষ্ণভক্ত জ্ঞান এবং জ্ঞান" 

৷ ময়ের নিছেমী হইতেই পারেন না! । ৯২। 

সৎ কৃষ্ণ। আনন্দ রাধ।। কৃষ্ণ রাধ|। 

রাধ। রুষ্।' সঙ আনন্দ। আনন্দ সং। 

সদানন্দ। ৯৩ 
কাল অনস্ত। সেই কানে ব্যাপ্ত 

যে শক্তি তিনিই কাঙগী। ৯৪। 
আমার মতে নারায়ণ জড় নহেন। আমার 

মতে নারাঁণ টচতগ্ভ তোমার মঠে দেখিতেছি 
নারায়ণ জড়। ৯৫ 

স্তাকৃসন ভ।ষার পূর্বে স'স্কৃত ভাষার জন্ম। 
অনেক ভ।মাঁবিং পণ্ডিং সংস্কৃত ভাষাকে শ্াক্- 
সন ভাযারও জননী বলেন। অতএব সেই 
জন্ত গড শবের উৎপত্তি সংস্কত গুহা শব্দ 
হুইতে হইয়াছে এবশ্যই শ্বীকার করিতে 
হয়। ৯৬। রঃ 

উল্দেশ্রেণাল্স . ল্রেচিগেক্স 

্বালক্ষেল্স ম্যান আাল্সল্য+ 
সুলক্ষেন্ত্ শ্যাম আশ্্যব্সাম্ষ 
এন্বহ ভ্রজ্জেল্প স্যাম স্ছেশ্র্য । 
ভর প্রন্গান্স সাধু হইতে হহলেল 
পরী ক্ষন তু গপ লাভ কক্িি- 
হাল বিশ্পেন্ব প্রচ্মীজন্ন 
হইল্সা থাকে । ১। 

সাধু হইত্তে হইলে নৈশ": 
স্পাতণী হইতে হজ্জ 1 | 

লঙ্কাপতি রাবণ কপটবেশে সীতাহরণ 
কঝরিমাছিলেন | কপটবেশও ধশ্মযঙ্গত নহে, 
কপটাচরণ ধন্মসঙ্গত নহে। যাহারা কপট- 
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“বনী হইয়। ধর্ম সম্বন্ধে কপটাচারী হন, 
তাহারা অনিশ্বাসের যোগ্য। কপটতার 

সহিত অসত্য এবং প্রবঞ্চনার বিশেষ সম্বন্ধ | ও 
একজনের পুব্রমরণজনিত শোকদর্শনে 

অপর একজন পুত্র লাভ জন্ত লালাম়িত হয় 

কেন? ৪1: ্ 

অগ্বৈত মতে একক্গনকে বধ করাও মায়ার 
কার্ধ্য, একজনের প্রতি দয়া করাঁও মায়ার 

কার্ধ্য। জীব লংকা্যও করে মায়াতে অসৎ 
কার্ধাও মাগাতে করে। প্ী সকল ব্যাপারের 
অন্তীত ধিনি তিনিই জীবনুক্ত পুরু । অত 
মৃতাঁনুসারে শরীরের ধ্বংস হয়। আম্মার ধংস 
নাই। কোন ফোন শান্তর মতে সেই আত্মাই 
জীবত্ব সম্পন্ন হইলে তঁ হাকেই জীবাষ্বা বা 
জীব বল! হইয়! থাকে । ৫1 

এক শ্রেণীর মীমাংসকদিগের মতে ভীব 
চি কাঁল ক্দীবিত থাকিবে । তাহাদের মতে 
জীবের ধ্বংস নাই । ৩। | 

বেদের অন্তত তৌত্তরীয়োপনিষদ্। 
. তন্মধ্যে ব্রঙ্গকে সত্যং জ্ঞানং এবং অনস্তং বলা 

হইয়াছে । তন্মধো ব্রদ্মের ভ্রেবিধয নির্দেশ 
করা হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের মতে 
“সতাংজ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম ।” যিনি ত্রিবিধ 

তাহার কেবল এক প্রকারত। নির্দেশ কর! 

মায় না। তিনি কেবল এক প্রকার হইল 

বেদে তীহার ত্রৈবিধা নির্দিষ্ট থাঁকিত ন। | 
তৈত্তিরীয় উপনিষদের মতে ব্রক্ম ত্রিবিধ মহ 
নির্ববাণতস্থমতে তাঁহাকে বহুদ্ধি বঙিলেও 
দোষ হয় ন1। উক্ত তস্ত্রে বল হইয়াছে» 

“স এক এবসত্রুপঃ সতোহখ্ৈত পরা পরঃ। 
সপ্রকাশঃ সদাপূর্ণ; সচ্চিদা নন্দ্লক্ষণঃ ॥ 

নির্ত্িকারো নিরাধারে! নির্বিশেষে নিরাকুলঃ। 

গুণাতীত সর্বসাক্ষা সর্বস্ব সর্বনৃগ্থিতূঃ ॥ 

২৬৩ 

ভূতেষু সর্ধব্যাপী সনাতন: | 

সর্বোন্দ্িযুপ্ণাতাসঃ সর্বেন্দ্িয়বিবর্জিত: ॥ 
লোকাতীতে। লোকহেতুরব।ংমানসগোঁচরঃ | 
সবেত্তিবিশ্বং সর্বস্তং ন জানাঁতি কশ্চনঃ ॥ 
তদ্ধীনং জগং সর্বং ত্রেলোকাং সচরাচরম্। 

তদালঘনতগষ্টেদবিতক্যমিদং জগং। 
তংসত/তামুপাশ্রিত্য সম্বছ।তি পৃথক পৃথকৃ। . 
তেনৈব হেতুভতেন বয়্যতো! মকেশ্বরি | 
কারণং সর্বভূতানাং সএকঃ পরমেশ্বরঃ ॥৮ ৭। 

আত্ম! | 

আত্ম! চৈতন্ত, আস্ম। সত্য, আযম! আসল। 
সেইজন্ত আম্মাকে নকল কর'ও যায় না। সেই- 
জন্য আত্মার ছবি তুলাও যায় ন1। শরীর জড়, 
শরীর অচৈতন্ত, শরীর আসল নয়। সেইজন্ত 
শরীরের নকল কর! যাঁয়। . 

জড় অচৈতন্য | জড় আঁসল নয়। সেই- 
জন) তাহার নকলও হইতে পারে। শরীর 
জড়। শরীর আসল নয়। সেইজন্তঠ শরীরের 
নকল হইতে পারে। 

অ.জত্ঞান | 

আহনাবস্থাস্স হ্বিথি নিজ্ছেঞ্ধ 
শভ্স্মেল্স অন্যুস্ল্পশ কল্তিত্তে 
হন্স। যে সাধকের পক্ষে যে সকগ 
বিধি উপষোগী তাহার সেই সকল বিধির 
অন্থসরণ করা কর্তব্য । যে সাধকের পক্ষে 

যে সকল নিষেধ উপযোগী তাঁহার সেই সকল 
নিষেধ মানিয়া চলা কর্জবা | 
সালা শীস্ন্স আনবে 

থ'ক্চিস্মা কেহহ বিধি নিত্য - 
শ্বোভ্ডীর্ণ হহতে পাল্রেন 11 
আঁক্তন্রান্ন বস্ণপতঃ. নিগুর্ণ 
নিক্ক্রিস্্র হইকেল? কোন্ন বিশ্থিক 



২৬৪ 

ন্িনম্বেশ্েল্পই অ্বীনন 
হস্ত না"! 

পরমেশ্বর ও তীঁহার বিবিধ বিকাশ । 

একই ক্রিয়া। তাহার কত প্রকার 
ধিকাঁশ। সেই সকল বিকাশের পরম্পর অতানস্ত 
অনৈক্য। একই পরমেখরের অনন্ত বিকাশ। 
সেই সকল বিকাশেরও পরম্পর কত অনৈক্য। 

ক্রিয়ার সং এবং অসৎ বিকাশ আছে। 
ক্রিয়া এক হুইলেও যেমন তাহার পরম্পর 
নিপরীত ছুই বিকাশ হইতে পারে তক্রপ পর- 
মেস্বর এক হইলেও তাহার পুরুম ও কৃতি 

এই ছুই বিকাশ আছে। 

ভক্তি ও তাহার মাহাত্য। 

স্ত্রীলোক গর্ভবতী হইলে তাহার বিশেষ 
কষ্ট হয়। তাখার প্রসব করিবার সময় ততো- 
ধিক কষ্ট বোধ হয়। কিন্ক সে সন্তান প্রসব 
করিলে তাহার বিশেষ আনন্দ সম্ভোগ হইতে 
থাকে। সস্তান দর্শনে তাহার বিশেষ ল্ুখাঁনু- 
ভব হইতে থাকে । বহু কষ্টে যে ধন প্রাণ্থি 
হয় সে ধনে বড়ই আর ও যত্ধ হইয়। থাকে। 
'সিষ্কিলাভের পূর্বে সাধনকালে অনেক সময়ে 
বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে। সাধক জ্ঞানরূপ 
পুর লাভ করিলে বিশেষ আনন্দিত হইয়া 
থাকেন। তাহার ভক্কিলভ হইলেও আঁন- 

নোর সীমা থাকে না। যেহেহু সেই কন্াই 
তাহার তগবচ্চরণ দর্ণনের এবং তাহার সেব! 

করিবার কারণ হইয় থাকে । সাধকের ভক্তি 
লাভ হইলেই পরমাসিদ্ধি লাভ হ্ইয়া থাকে। 
সেই সিদ্ধিসম্পপ্ন সাধক ভক্তিবলেই ভগ 
বানকে সম্ভোগ করিয়া থাকেন। সেই জন্মই 
উক্াচাখ্যগণ বারংবার সেই মহীয়সী ভক্তি- 
"বীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া থাকেন। 

হ্হেগন্স 

ীপ্রীনিত্যধর্ম্ম বা সর্ধবধর্শসমন্থয 

ভক্ত | 

জ্ঁভগবান কিন্বা তাহার ভক্ত মহাপুরুষগণ 

জীনগণের প্রতি যে কোন প্রকার বাবহারি 
করেন তাহাই জীবগণের মঙ্গলের কাঁরণ হয়। 

সাধু 
জ্ঞানীর তপন্থীর স্তায় কোন প্রকার কগোর 

অনুষ্ঠান নাই, ভক্তেরও তপন্বীর মহন কোন 
প্রকার কঠোর অনুষ্ঠান নাই। রাঁজযোগী 
গ্রভৃতিরও কোন প্রকার কঠোর অনুষ্ঠান নাই । 
কেবল নানাপ্রকার তপন্থীগণই অনেক প্রকার 
কগোর অনুষ্ঠন করিয়! থাকেন। কিন্ত সাধ 
রণ লোঁক সমূহ মধ্যে "অনেকেই জ্ঞানীরও 
কঠোর অনুষ্ঠান সকল দেখিতে চাহেন। 
তাহার ভকেরও কশগের অনুষ্ঠান সকল 
দেখিতে চাফেন। তাঁহারা যোগীরও কগোর 
অনুষ্ঠান সকল দেখিতে চাহেন। তীহাঁদিগের 
বিবেচনায় জ্ঞানীর তপন্ত। না থাকিলে তিনি 
প্রক্কত জ্ঞানী নহেন।। তীহীাদিগের বৈবে-নাঁ 

ভক্তের তপন্ত। না গ'কিলে তিনি প্রকৃত ভক্ত' 
নহেন। তাহ!দিগের বিবেচনায় রাজযোগী 
প্রভৃতি মহাঞ্সাগণের তপন্ত! না থাকিলে তাহারা 
প্রকৃত যেগী নহেন ৷ এ সকল ব্যক্তির বিবে- 
চনায় ষেজানী অতপন্বী তিনি প্রকৃত সাধু 
নছেন। তাহ।দিগের বিবেচনা যে ভক্ষ 
অতপন্থী তিনিও প্রকৃত সাধু নহেন। তীহা- 

দিগের বিবেচনায় যে যোগী অতপন্থী তিনিও 
'প্রকৃত সাধু নহেন কিন্ত তাহীরা জানেন না যে 
সকল সাধুই এক শ্রেণীর নহেন। ত্াহাদিগের 
জান! উচিত নান! শাস্ত্াহমারে জ্ঞানী সাঁধুতে 
এবং তপন্থী সাধুতে পরম্পর অনেক গ্রভেদ 
অ!ছে। 
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ন্িজন্জা | 

(গীত।) 

নয়নে আমার হেরি যে:আঅশাধার, উমাশশী আমার চলে যেতে চায়। 
বলগে। বুঝায়ে, বল উম! মায়ে, উম! যেন যোরে ছেড়ে নাহি যায় ॥ 
সোণার প্রতিমা শোনগে! মা উমা) মায়েরে ত্যজিয়ে কি ঝলে যাবি মা। 
মাছওয়া যে জ্বাল! তুমিত বোঝ মা, জগত ডাকে মা ম। বলে তোমায় ॥ 

পাষ'ণ-নন্দিনিঃ হন! পাষাণী, তোর ম! যে উমা বড় অভাগিনী | 
তবু ত্রিভূবনে আছি গরবিনী, জগতের মাতা মা ঝলে আমার ॥ 
সারাটা বছর থাকি পথ চেয়ে, মহানন্দমযী আসিবে সে মেষে। 

জ্ঞানানন্দে যাবে ব্রিভুবন ছেয়ে, তিনদিনে সাধ মিটিল না হায় ॥ 
বছর ভরিম্বা করি আই ঢাই, তোর চাঁদমুখ ভাবিয়া! না পাই । 
বল্ দেখি তুই কে'থ। আমি ঘাই, এ জগতে শাস্তি কে দিবে আমায়। 
মরমের ব্যথ! মানস-কল্পনা, কত ভার্গ। গড়া কত যে জল্পনা । 
বণপি বলি করি বপাত হ'ল না, ভাবিতে সে কথ। বুক ভেঙ্গে যায় ॥ 
বড় সাধ ছিল এবার মা এলে, পরাঁগের কথ। কহিব বিরলে । 
মুখানি ধোয়াব নয়নের জলে, সকলই ফুরাল মুক-ন্বপ্র প্রায় ॥ 
ভূ থাক তুমি জবা-বিন্বদলে-_ অনুরাগে রাঙ্গা হুদি জব! ফুলে । 
বিশ্বাস-ত্রিপন্র পিক্ত প্রেমজলে--দরিদ্রের আশা! যেন কুয়াসার প্রা । 

্করিদ্রের গৃহে নাহিক সম্বল, নাহি “ভক্তি প্রেম” হৃদি মরুম্থল। 
আছে তগুশ্বান নয়নের জল, ব্যজনার্ঘয তাই দিলাম তোমাম্ব ॥ 

“্জগত-জননী” তুমি যে আমার, কি দিয় ভুষিব নাহি উপচণ্র | : 
পৃজ্য, পৃজ! তুমি, সকলই তোমার, তোম|.বিনে “তোমা” কি দিব পূজায় ॥ 

কিকুক্ষণে এল বিজয়া দশমী*, যাঁবে যদ্দি মাগে! কি বলিব আমি । 
আধ কোলে আয় ৪ বন চুমি, দেখিস যেন ম! ভুলোনাগো মায় ॥ .. 

 শ্রীমহাননদ অবধূত 1 * 
৩$ 
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“এ! তঙ্সমি”। নি 

€( ১) হৃদয়ের অভ্যন্তরে, 

কোথ। তুমি, কোথ। আমি, নাহি নিজন, নিভৃত গোপন ঘরে; 

তবু কেন মনে হয়, পাব দরশন। পরমাত্মা রূপে তুমি কর বিচরণ । 

সেই আশায় বেঁধে বুক, তবু কেন চারিধারে খু'জি অঙ্থক্ষণ ॥ 

. ভূলিয়াছি সব হুংখ ;- ( ৩ ) 

জানিন৷ সে দয়া কবে হবে বরিষণ ॥ হে দেব! 
তাই শুধু তব পানে, এ মোহ্-অজ্ঞান মোর কর বিমোচন । 

একান্ত ব্যাকুল মনে $-- থেকোন! লুকায়ে আর দিয়ে আবরণ--. 

সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছি অনুক্ষণ। ্বোহরূপ অন্ধকারে, 
বারেক সে মুর্তি যদি পাই দরশন ॥ ক্লেখেছ আবৃত ক'রে) 

0২) | তাইতে তোমার নাহি পাই দরশন। 
কোথা তুমি কোথা আঁমি নাহি নিরূপণ। জানিনা হে দয়াময়... 
তবু কেন প্রাণ এত হয় উচাটন " কবে হবে ভাগোদয় ১ 

তুমি তো নাঁহিক দুরে, মিট!ব স্বনের সাধ করি নিরীক্ষণ । 

তবু কেন ঘুরে ফিরে; অভাগার ভাগ্যে তাহ! আছে কি কখন ? 

বশাস-বিহীন হে করি অন্বেষণ । নস্ত 

“কগামিশী-্ষাথিন |” 
জহি টির 

( মতামতের জন্য সম্পার্দক দ্বায়ী নহেন ) 

“অনুযাগই স্থষ্ট জগতের মৌলিক উপাদান 
ইহ! নিত্যসিদ্ধ। অনৃ্, অপৌরষেয় সুতরাং 
সংভিন্ন আর জগতের মস্ত পদার্থই সৃষ্ট 

সুস্তরাং নশ্বর ক্ষণবিধবংসী অতএব অসৎ। 
কারণ সুতির আদিতে হৃষ্টিকর্ত। ত্রহ্মা কাটি 
কার্য্ের. কোন উপায় ব| নিরমাবলিই অনুধাবন 
করিতে ন! পারিয়া যখন. গভীর নিস্তব্ধভাবে 
আবস্থিতি করিতে লাগিল”, হখন তিনি কেবল 
“তপ স্তপঃ তপ স্তপঃ” এই দেব-বাঁণী মাত্র গুনিয় 
গভীর চিন্তানিমঞ্ত হইলেন; সেই সময় ম্বতঃই 

তীহার মধ্যে হি সম্বন্ধে শ্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ 
উত্থিত হুইবামাত্র সেই প্রত সয়স্তু ছিধ! হইয়া 
একাংশে স্বভাবে পুরুষ ও অপরাংশে উক্ত 
অন্থরগ ভাবে অনুরাগাগ্রিক। প্রকৃতিরূপে 
অর্ধনারীশ্বর- মূর্ঠিতে বিরাজ করিতে লাগি 
'লেন। সমস্ত হ্বই অগ্ররাগাত্মিক৷ প্রঞৃতি- 
সমন্বিত! .হইয়। গেল আকব্রঙ্গ-স্ত পথ্যন্ত 
প্রত্যেক অন্ু-পরমানই এক অন্ুরাগন্থুতরে বিজ- 

ড়িত ও সংশ্লিষ্ট 
প্রম্পরের অনুরাগ বন্ধন বিচ্যুত হইয়া 
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গেলে, জগতের কোন জ্বীব, কোন পদাথই 
ক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিতে পারে না। এমন 

কি জীবনমুক্ত মহাত্মারা? স্থাষ্টর অতীত অগ্রা- 
কঠ জগতে মায়াতীত অবস্থায় পৌছিয়া ব্রন্ধী- 
ভূত হইয়াও হক্ানুরাঁগ ছাঁড়িতে পারেন না। 
এই অনুরাগ যখন স্থঈ সমস্ত মায়িক বন্ত 
উপেক্ষা, করিয়! একমাত্র ভগছ্াবে পরিণত্ভ হয়, 
রহ্মান্ছগ হয় তখন তাহার নাম ভক্তি বা 
প্রেঘ; আর যখন মায় জগতকে আশ্রয় 
করিয়া থাকে তখন  তাহারই নাম কাঁম। 
সুতরাঁ এই কামের বা স্থষ্্যন্গ অনু- 
রূপের আধার যাহ] তাহাই রমনীয়, কমনীয় ব। 
তাহারই নামান্তর রমণী বা কামিনী । নাই 
রন্াণড প্রসবিনী চিন্ময়ী সচ্চিদানন্দ-ঘন-মূর্ভিতে 
দয়াময়ী সাঁজে প্রীমস্তের জন্য যখন মর্ভে মশান 
ভূঘিতে প্রকাশিত হইলেন তখন তিনি নাম 
ধরিলেন “কমলে কামিনী |” 

_ বুন্দাবনে যখন আসিলেন তখন রাধা- 
বিনোদিনী; নিকুঞ্জকেলী-কামিনী অযোধ্যায় 
রাখব-রমণী ; আর সংসারের ঘরে ঘরে যখন 

বিরাজমান তখন তিনি মানবদেহরূপ 
ক্ষুদ্র ব্রক্ষাগুপ্রসবিনী কুলকামিনী। এই 
কামিনীই আবার কাঁঞ্নালঙ্কারে ভৃষিতা 
হুইয়৷ অপূর্ব সংঘটন হয়) পুক্ুষপ্ররুত্যায্মক 
ন্ুখ-সম্সিলন হয়। ,.কারণ পৌরাঁনিকভাবে 
নিত্যনিরঞনপ্রেমময় বিদ্ধ দেব-দেব মহ" 
দেবের হিরণ[রেতাঁর মায়াতীত নিত্য প্রেমাছু- 
রাগ মান্াও মর্ত ভূমিতে রেত্রূপে নিপতিত 

হইয়া কাঞ্চন নাম ধারণু করেন। 

মা “কমলে কামিনী” আমার কাঞ্চনলতিকা, : 
্বর্ণালঙ্কারে বিহৃষিত! শ্রীমৃত্তি; যেন একাধারে 
হরগৌরীরূপে ৯ জিত বা. গৌরহরিরূপে 
সমুদিতা॥ পুরুষ-গ্রকৃত্যাত্মবিকা। রাম-ধনুআকাশে 

তাই | 
কাঞ্চন-কামিনী এত আদরের জিনিম) তাই ৷ 

২৬৭ 

গিরিশ্রেণী মধ্যে গোলাকারে উঠিলে ভুটিয়া 
প্রভৃতি তত্বান্থভিজ মূর্খেরা যেমন তাহাকে ভূহ 
মনে করিয়! কত কটুক্তি করে, মারিবার জন্য 
তদ্দিকে লোষ্টর নিক্ষেপ করে, অমূলক বথা চিন্তা 
'ও ভয়-যুক্ত হয়। কিন্তু বিচারজ্ঞ বিজ্ঞপুরুষ-. 
গণ এই হাদয়-রঞ্জক শোভা দেখিয়া আনন্দিত 
হন, সেইরূপ. মায়ান্ধমূড় জীবগণ হুর্ণালঙ্কাবে 
ভূষিত পুরনারীগণকে আপন ভোগ্যবস্ত 
বোধে অযথা কটুক্তি ও ব্যঙ্গোক্তি করে এবং 
কাম-কটাক্ষ শিক্ষেপ করিয়া আপনারাই বুথ 
ব্যথিত ও উদ্বেলিত হয়; কিন্তু শুদ্ধ-চিন্ত জানী 
মহায্বাগণ সেই বিশ্বাধার সর্বাঙ্গস্ুন্দর, প্রেমময় 
ঈশ্বরের অলোক সামান্ত সৌন্দর্ধ্যচ্ছট। তোৌতিক- 
প্রত্যেক জীব-কণিক!-মধ্য দিয়। প্রতিফলিত 
প্রতিবিধধিত দেখিয়। অক্চৌকিক প্রেমানন্দে 
মাতিয়া নাঁচিয়া উঠেন। ূ 
আশ্চর্য কথা! ভগবানের এ এক 
অপূর্ব মায়ালীলা যে, অতি নীচাঁশয় মম মুগ্ধ 
মাঁনবমগুলীও স্বচ্ছ-সরোবর-সলিলোপরি 
সম্তরিত সহাঁস-সরোজ-সুন্দরীর শাস্তি-স্থখদ, 
স্বকৌমল শোভা! যে চক্ষে যে ভাবে দেখে, 
মাতৃক্রে'ডস্থ শিশুর সন্মিত স্থধামাখ! টাদমুখের 
সৌনর্ধ্য ও তাহার ললিত-লাবন্ত-লহরী-লীল! 
যে চক্ষে যেভাবে দেখে, একটা স্থুলকায় নধর 
পয়স্থিণীগাভীর কোমল কান্তি যে চক্ষে যে ভাবে 
দেখে, সে চক্ষে সেভাবে একটা পীনোন্নত- 
পয়োধর| স্ুকেশী গুরুশনিতঘিননী পুর-সুন্দরীর 
অঙ্গ-সোষ্ঠব-শৌভ। সন্দর্শন করিতে পারে ন৷ 
কেন? সর্বাঙ্গ-সন্দরের মোহন সৌন্দধ্যের 
সাঙ্িভর। সকল শোভ| হেরিয়াই মানব! 
তুমি 'আপন!কে [ন্ত মণে করিতেছ, মনে: 
'প্রমময়ের প্রেম জাগাইতেছ আর কেবল এই. 

নারী-সৌনাধ্যের কাছে আসিয়াই তুমি চ্মকিন 
-ঝলপিয়। যাও কেন? হেবিছ্ছন। অত 



২৬৮ 

ভয় পাও: কেন? হে সাধক! তাহার 

গ্রতি এত ঘবণা কেন? সংশয় কেন? যদি 

বল 'পুজাপাদ খাঁষ আধ্যগণ যে নারীকে 
"নরকহাতারম্* পন্রগীর্গলম্ত বলিয়া ভয় দেখাইয়া- 
ছেন, ঘবণী করিতে শিখাইয়াছেন, তাই করি) 
তবে আমি বলিব আপনার দোঁষ ন। দেখিয়া 
একেবারে খষিদের দোষ দেখ! কি ভাল? 
যে খাষি-মুনিগণ বানপ্রস্থ আশ্রমেও স্ত্রীকে সঙ্গে 
রাখিতে ন, ম্বর্গকামী যে ধষিগণ “সন্ত্রীকোধর্দমা, 
চরেৎ” বলেন, স্ত্রী ভিন্ন অশ্বমেধ-যজ্ঞ হুইবে 
না ধাঁহারা বলেন, বশিষ্ট, আতর, হারীত। 
যাঞ্জবন্ধ্য প্রভৃতি শান্ত্রগ্রয়োজক মহায্মা খষিগণ 
যৌস্ত্রীকে সর্বদ। সঙ্গে সঙ্গে রাখিঙডেন এবং* 
মহরধিজনক মঙারাজও যে স্ত্রীমগুলী-মধ্যে সর্বদ। 
থাকিতেন,, এমন কি বীরাচারী, কুলাঁচারী 
গ্ভৃতি সিদ্ধমহা্ম। ও সাক্ষাৎ শিব-শ্বরূপ 
অবধূতগণের মধ্যেও বীহাঁরা ভৈরননী শক্তি" 
বরূপিণী বলিয়া সন্মানিত, আদৃতা, অধিক আর 
কি বলিব স্বয়ং পুরুষ-প্রকৃত্যাত্ক মহাপ্রন্ 
গৌবাঁঞ্গদেবও যে প্রকৃতির দায়ে, রাঁধাভাবে 
রাঁধাকান্তি যুক্ত হইয়৷ .রাধা-প্রেম-হিল্লোলে 
নবদ্বীপ টলমল্ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই স্ত্রীকে 
সেই খধিরাই যে আবার একেবারে “লরকন্ত- 
স্বারম” “্র্গার্গলম্” বলিলেন ইহা কি জগ 

জ্জীবকে ছলনা কবিবার জন্ত? ভুলাইবার 
জন্য? না বাঁচাইবার জগ্ঠ? নাবক্ষা 
করিবার জন্ত? ইহাই আর্ধ্যশান্ত্ররে এক 
বিষম প্রহ্থেপিকা | হঠাৎ শুনিলেই যেন বোব 

আম্রীনিত্যধর্দ বা সর্বধধর্শসমন্থয 

কয় খধিগণ বলিতন এক, করিতেন আর 
এক; এ যেন সম্পূর্ণ কপাটাচার ! কিন্ত 
একথা বলিতেও শরীর শিয়া উঠে, পাপ- 
স্পর্শ করে। তাই বলিতেছি হে কৃ্পাপু পণ্ডিত, 
হে জাধকোত্তম, পৃজ্যপাদ ধীরেঞ্জগণ? এ 
সন্বন্ধে যাহ! আমার মীমাংসা ও মনের ধারগ। 
তাহা আপনাদ্দিগের নিকট প্রকাশ করিয়া 
সংশোধন।বা সিদ্ধান্ত করিয়া লইব। আমার 
বিশাস, খষিদ্দিগের বাক্য অমোঘ-সত্য ; তবে 
কেবল আমার বিপর্যয় বুদ্ধিতে মিখা! সত্যের 
ছাঁয়ায় ঢাকা থাকে। অতএব স্থির-চিত্তে 

আজ তাহা কাটিয়া ছি'ড়িয়! দেখিব ও খষি 
বাঁকোর মর্শের্দ্ঘাটন করিবার চেষ্টা কৰিব। 

শাস্ স্ত্রীকে নরকের দ্বারম্বরূপ বলিয়াছেন । 

কিন্ত তাহ! যুক্তদ্ধার কি বদ্ধন্বার, তাহ বিচার- 
সিদ্ধ করিয়! লইতে হইবে । অতএব বুঝিতে 
হুইল ইহা নপনকে পড়িবার মূ হারও হইতে 
পারে আবার নরক পথ রোধ করিবার বন্ধ 
দ্বারও হইতে পারে। এখন স্ত্রী পদার্ঘট! কি 
প্রথম ঝুঝিলেই ইহার মর্দোদঘ।টন হইতে 
পারে। এই দৃশ্টমান! পীনোন্নতপয়োধরা, 
রূক্তোষ্ঠ-নিশ্বাধরা, স্থকোমল ভুঙ্গ-মৃণাল সম 
স্বিতা দেহ-বষ্টিকি স্ত্রী? না তাহার ম্বভাব- 
পিদ্ধ, পুরুষের ছুরারাধ্য বনু-সাধন-সাধ্য-সেবা, 
শুত্রষা, সরলভ1, নম্রতা, দীরতা, সহিষুঃতা, 
স্থপটিশক্তি-মতব। স্নেহ ও ভালবাস! গ্রস্থুতি অপূর্ব 
গুণরাশির পুণ্তীক্ৃত নিত্যসিদ্ধ অবস্থা বিশেষের 
নাম স্ত্রী? এই আধিভৌঠিক ও আধ্যাত্মিক 

* যে ব্যক্তি পথ ভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতেছে, তাহাকে কেবল পথ হার! হয়ে ঘুরিতেছ কেন, 
'বজিলে তাহার কি উপকার হইবে? তাহার গন্তব্য পথ ধদি জান দেখাইয়া দাও। সংসারী 
হয়ে থাকা মন্দ বলিয়া সংসাঁরীকে দুষিলে কি হইবে? তোমার যদি ক্ষমতা থাকে, তাহার 
গংসার হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দাও । (সাধনা ও মুক্তি ২য় ভাগ ১ম অঃ ২)। 

কৈ দ্বণা করিও না পাপকে ত্বণাকর (বাইবেল )। 
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অর্থাৎ স্থল ও কুক্্স উন্তয় শরীরই সতী পাদবাচ্য দ্েখিয়।' যেন দয়াপূর্বক, পাছে আপনার 
বটে কিন্তু পঞ্ডিত ও জ্ঞানী সাঁধক মাত্রই এই ন্বভাবজ দ্বতঃপিন্ধ শক্তির তেজে বিদ্ধ ও 
শেষোক্ত শরীরকে যথার্থ স্ত্রী বলিয়া স্বীকার অবসন্ন হুইয়। পড়ে, এই ভাবিয়া স্বভাবতঃ 
করিবেন। অতএব বুঝিতে হইবে, ধাহারা আপনাদিগের সর্ধাঙ্গ ঢাকিয়া রাখিবুর চেষ্টা 
এ সকল ভাগবতীয় শ্রেষ্ঠগুণমালাকে অপুর্ব | করেন; কিন্তু তধাচ রে লম্পট কাঁটান্ুকীট মূঢ 
শক্তি সমষ্টিকে স্থষ্টিস্থিতি-্বরূপিণী-ভাবে গ্রাণ- জীব! যদি তুমি অগ্নি শিখাকে ফুল্পচপ্পক- 
মন সহ আলিঙ্গন প্রদান করিয়া সেইভাবে কলিকা'ভ্রমে আলিঙ্গন :কর তবে ততক্ষণাৎ দ্ধ 
আত হ্ইয়! প্ররুত্যাম্মক শুক্ষবুদ্ধ হইতে হইয়া হবতপ্ত-ভৈল-কটাহ নরকে নিমগ্ন হইবে। 
বলেন অথচ এই স্থুল স্ত্রী মূর্তিটার সহিত কোন | তাই সেই দুঃখী কামার্থ, মু জীবগণকে তয় 
সম্বন্ধ বা মানসিক সংস্পর্শ না রাখেন, তীহা-। : দেখাইবাঁর জন্য, রক্ষা করিবার মানসে প্রীমঙ্ছ- 

ধিগের জন্ত ্ত্ীরূপ নরকের ভ্বার অদাবন্ধ অথব1 : স্করাচাধ্যস্বামী হ্থকৌশল-পূর্ণ উপদেশ করিলেন 
স্ত্রী বা গ্রন্কতি দেবী তাঁহাদিগের নিকট সেই | | যে, তোমরা রাজ-রাঁজেখরীর উচ্চদরবারে 
মহাত্মী যোগঘুক্ত পুরুষের নিকটেই সর্বদা নদ্ধ আসিযাঁর উপযুক্ক নও) দুরে দণ্ডায়মান হও 

থাঁকেন। . তিনি তাহারদিগের হাত এড়াইতে 

পারেন না; তাহাদের প্রেমে বন্ধ হ্ইয়! 

থাকেন। আর যাহার! সর্ধদ। পরিদৃশ্মান। : 
স্ত্রীর স্থল মুর্তিটাতে-+অস্থিঃ মাংস, ক্রেদে 
আসক্ত তাহাদের জন্যই স্ত্রীরূপ নরকের দ্বার 
সদামুক্ত। খথব]| স্ত্রী বা প্ররুতিদেবী 
তাঁহাদিগের হস্ত হইতে সদ! বিমুক্ত । তাহাদের 
প্রেমে কখনই বদ্ধ হন না। আর স্ত্রীকে 
ধ্বর্গার্গলম্” যে বল] হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ 
সত্য। স্ত্রীর উভয় স্থল ও সুক্ষ শরীর রমণ- 
প্রিয় পুরুষদিগের পক্ষেই "ন্বর্গার্গলম্» স্বূপ । 
স্ত্রীর আধ্যাত্মিক লিঙ্গ শরীর ভাবাপ্ন,ত জ্ঞানী- 
পুরুষগণের পক্ষে স্বর্গার্থল স্বরূপ) কারণ যোগ- 
মুক্ত কুঙ্ষগ্রকৃতিনি্ঠ মহাত্বাগণ স্বর্তুচ্ছ করিয়া 
ব্রন্মেলীল হন; শ্বর্গাদি ভোগের পথে যাইতে 
হয় না। আর স্ত্রীর এই আধিভৌতিক স্থল 
শরীরের ভাববিভোর, :বিমুঢ় লম্পট পুরুষগণের 
পক্ষেও এ স্ত্রী ম্বর্গার্গল-স্বরূপ। স্ত্ীমূর্তি 
প্রকৃতই আনন্দমময়ী ম। জগজ্জননী দয়াময়ীর 
বিভূতিষাত্র ; তাই তীহার। আপন শরীর-সম্ভৃত 

দুর্বল অসহায় শিশু-জীবগণকে অতীব মুড 

এ মূর্তিকে সুলদর্শী জীন! তুমি যাহ! 
ভাবিতেছ তাহা নহে? উহ। £োমার মৃতপ্ত- 
তৈলকটাহ নরক! কিন্তুষদি কোন মহাত্মা! 
ভক্ত প্রহলাদের নায়, স্ধন্থার হয়, বীর থাকেন 
ভবে তিনি তাহাতে ভয় করিবেন কেন? 
তিনিই অগ্নিতে ঝাঁপ দিয় নখে মায়ের 
কোলে ঘুমাঁইবেন । 

তাই বলিতেছি স্ত্রীমগুলা যে তেজ:পুঞ্ 
রূপের ছটা পাইয়াছেন তাহা যে তুমি নীচ- 
প্রকৃতি জীব সহা করিতে পার না, তাহ! 
দেখিবা মাত্রই যে তুমি মুগ্ধ ও অন্ধ হুইয়! 

পড় তজ্জন্ত স্ত্রী-ূর্তির দোষ কি? শ্তরীরই ব| 
অপরাধ কি? তাহাঁকে নীচ, হেয় বল কোন 
সাহসে? প্রচণ্ড মার্তগ্ডের সুতীক্ষ সমুজ্জল 
কিরণ জাল তুমি সহা করিতে পার না; সে 
দিকে চাহিব| মাত্র তুমি ঝল্সিয়া যাও, অগ্ধ 
হুইয়। যাও এ জন্য কি ৃ র্য্য তোম] অপেক্ষা 
নীচ হইবেন ? যদি বল যাহা জীবের হানি-কয় 
সম্তাপ-গ্রদ, তাহ স্থষ্ট না হইলেও তু হইত । 
তহৃত্বরে বলিতে পারি বিকারগ্রস্ত রোগী 
তৃষ্ণায় ছট.ফট কবিতেছে; ঘনবরত জল ন। 
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খাইয়! থাকিতে পারে না, অথচ 'জল খাইলেই 
মূরিবে, এই জন্য ভগবানের জল স্থৃষ্টি কর] 
অন্ায় হটয়াছে এ কথ] কে বলিবে ? তোমার 
বিকার কাটিয়া! যাউক তখন তুমি বুঝিবে জল 
বিন! জীবন রক্ষার দ্বতন্্র উপায় নাই । তুমি 
স্্ী-বিঘেষ্টী হইয়া যত স্ত্রী সঙ্গ ও স্ত্রীভাব 
অন্ত'য় এবং স্ত্রী অন্পশীর়া '্াবিবে, মনে 
রাখিবার চেষ্টা করিবে" ততই তোমার মন 
অন্যাপেক্ষা অধিকতর বেগে অনুক্ষণ স্ত্রী ভাবা 
পুত, স্্রীসঙ্গনি্ হইয়। থাকিবে । ফলতঃ 
কাম-দৃষ্টি, ব্যাভিচাঁর-ভ'ব তাড়াইবার চেষ্ট। 

কর, সব ঘন্ মিটীয়া যাইবে । তোমার মাতৃ- 
মুর্তি ও কালী দুর্ণ। প্রভৃতি দেবত-মূর্ডিও, স্ত্রী- 
মূর্তি; তবে তাহাতে তোমার কাম বৃত্তি উখিত 
হয় ন|! কেন ? তাই বলি বৃথা স্ত্রী মুর্তির উপর 
দোষারোপ করিও না। ইন্কাদিগকে যেভাবে 
দেখিলে কামের পরিবর্দে প্রেমের ভাব উদ্দিত 
হয়, সেই ভাবে -স্ত্ীমূর্তি মাত্রকেই দেখিতে 
চেষ্টা কর; ভ।বিতে থাক; বিচার করিতে 
খীক ; কামের পরিবঞ্ধে প্রেম মিলিবে, ঘন্য 

হইয়া যাইবে। 
সাধকেক্জর পুরুষগণ সাধন-কৌশলে প্রজ্ঞা- 

প্রভাবে আপনার শরীর, মন, বুদ্ধি, শুদ্ধা 
প্রকৃতির ভাবে বিভাবিত করিয়া, প্ররুতির 
ছাচে ঢালিয়া ফেলিয়াছেন ( যেমন পরম পুক্য- 
তম আরাধ্যদেব শ্রীমৎ রামরুষ্জ পরমহংস 
দেব বহুদিন নারী বেশে, নারী-ভাবে, নারী- 
মগুলী-মধ্যে খাকিয়! তছুচিত সাধন প্রভাবে 

'লঙ্কার-ভূষিতা স্ত্রীকে 
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প্রকৃত্যাত্ম$ হইয়ছিলেন। তাই তিনি সর্বা- 
. শিৰালিঙ্গ ন'ভূতা। 

অগজ্জননী বোধ করিয়া চৈতন্যে চৈতন্যময়ীকে 
দেখিয়া বিভোর হইয়া যইতেন; এবং মমূর 
পুচ্ছ বা নব-মেঘ দর্শন করিয়া শ্রীরাধাবিনো- 
দ্বিনীর যেমন শ্রীঞঞ্চ ভাব উদ্দীপিত হইত, 
প্রণয়ীকে দেখিবা মাত্র প্রণক্বিনীপ্ব ফেমন 
সাত্বিক রসোচ্ছাস হইত সেইরূপ হিরণ্যকে 
হিরণ্য-রেতা! ভগবান-ভূতভাবন বীর্য 
মনে জাখিলে তখন? সেই প্রক্তত্যাত্মক সাঁধক- 
গণের সাত্বিক ভাবের সঞ্চার হইতে 
পারে। তাই বলিয়া যেন কেহ মনে না করেন 
ষে কাঞ্চন গার্থনীয ; হাই তৎস্পর্শে শুদ্ধ চিত্ত 
সাধকগণ বিক্ুত, বিরূপ হইয়া যান। কারণ 
জগতে তাহাদের গহর্নীয়, ঘ্েষা, অপ্রিয়, 
কিছুই থাকিতে পারে না। বিশেষত: কাঞ্চন 
ব। রৌপ্য ধাঁতুট। পরিম্যজ্য কিরূপে হইতে 
পারে? ইহাতো বহু বিমিশ্র বস্তব মধ্যে 
মানব শরীর মধ্যে লৌহাদি ধাতুর স্তায় 9িঁহিত 
আছে। আব লৌহ প্রভৃতি অন্থান্য ধাতু 
পরিত্যজ্য গ্থণীয় নয়, কেবল ন্বর্ণ রৌপাটি 
তজ্য-নিন্বিত একখা একজন মুটঢ়ের বাচ্য 
বটে; প্ররূত সাঁধকেন্দ্র পুরুষের পক্ষে সে 
দন্বভাব কিরূপে সম্ভব ? তাই বলি কামিনী 

বা কাঞ্চন দ্বার নহে , পরিজ্যঙ্জা নহে; 
দবণার্হ পরিতাজা আপনার কুভাব, কুসংস্কার, 
কুংসিৎ কামনা 1” | 

প্রকাঁশক প্রপ্রবোধচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
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অন্যুন্নস্্ |. 

(১) 

প্রাণনাথ তোশাবিনে কে আছে আমাগ ? 
দয়। ক'রে দেখা দাও দাসীরে তোমার । 
ক্রমেই যাতনানল, ধরিছে প্রবল বল, 
অতাগীর প্রাণে বল কত সহে আর, 
পরাঁণ পুড়িয় হয়ে হ'লো ছার খার ॥ 

, (২) 

বিন! তব'দরশনে 1ক যাতনা হায়, 
প্রকাশতে গেলে কথা নাহিক ভুয়ায়। 
তুমিই আমার বঙ্গ, অ।র ন। করিহ ছল, 
তে'মা বিনে কি সম্বল আছে দয়াময় ? 

কাতরে করুণা কর, না'হ ঠেল পায় ॥ 

| (৩) 

হুর্জয় বাসন। আর মায়ার বন্ধন, 
অমভাবে থাকি তার করে জালাতন ; 
অকৃতী সাধন-হীনে, দয়। কর নিজগুণে, 
মায়া-পাশ তোমাবিনে কে করে ছেদন ? 
শ্রীচরণে এ অবল। লঞ্চেছে শরণ ॥ 

(৪8) 

পতিত-পাবন নাথ জগতে গ্রচার, 
মোঁসম পতিত ভবে কেহ নাহি আর, 
ঘোর পাতকিনী আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি, 
তুমিছে জগতম্বার্মী, তুমি সারাৎসার। 
অভাগিনী বলে নাথ হের একবার ॥ 

| (৫) রি 

জগাই মাঁধাই আদি যত পাপী ছিস্, 
তোমার করশা-গুণে তার! ত'রে গেল 

আর কেন দয়াময়, হঃখ দাও অবলায়? 
হি! মোর. যাতনায় বড়ই পীড়িল; 
ভীবনে'মরণে-দাসী পদে বিকাইল ॥ 

(৬) 

অনন্ত দয়।র নিধি তুমি গুধধাঁম,. 
সব'রে সদয় তুমি, মোরে কেন বাম? 

চরণ পাবার আশে,ফরিতেছি দেশে দেশে 

ঘুরয়াছি তবোদ্দেশে লয়ে তব নাম 

দয়া ক'রে কর মোরে পূর্ণমনস্কাম | 

(৭) 

কত দিনে পুনঃ অমি পাব দ্রশন ? 
কহিয়ে মনের ব্যখ৷ জুড়াবে.জীবন 

আমি বড় অতাগিনী, দীন হীন কাঙ্গালিনী, 
দীনে দয়াকর জানি আছছ়ে স্্রীবন ; 
অকলঙ্ক ম্মরি তব কমল-নয়ন ॥ 

(৮). 

জীবে দয়াধশ্মতন সকলেতে কয়; 
কেমনে ত্যজিবে তবে মোরে দয়াময় ? 
জগতে যতেক্ প্রাণী, তা সবার মধ্যে গণি, 
দ্য়াকর গুণমণি হুঃখ নাহি জয়» 
পাতকী তরখতে যদি হয়েছ উদয়! - 

(৯) 

যেজন তোমাতে মন করেছে অপণ, 
কাচ বিনিময়ে সেত পেয়েছে কাঞ্চ-, 

আমার সে মননাই. কেমনে তোমারে পাই ? 
তোমারে জানাই তাই জগতজীবন। 
পতিত-পাবন দাও দাও শ্রীচরণ। 

(১৪) 

সভত আমার মন পাপেতে গন, 

তোমার বামন৷ সদ1 করিতে মোচন 

কতকাল এই ভাবে, অভাগীর দিন যাবে 1. | 

তোমাবিনে ছুঃখার্ণবে কে করে তারণ 1 » 
রাখ বা মারহ পদে নিলাম শরণ। 
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(১১) 
আশ্রিত জনেরে যদি দয়! না করিবে, 

ভবে হয়াময় বলি কে আর ডাকিবে? 

তুমিহে দয়ার সিন্ধু, তুমি অনাখের বন্ধু, 
'বিনাতব ক্ল্পাবিন্ু কেমনে তরিবে 
কলি-কলুধিত জীব যারা এই ভবে? 

(১২) 

তাই বলি দয়াময়! ক্ষমি অপরাধ, 
জসিয়ে হৃদয় মাঝে ঘুচাও বিষাদ) 

তোমাহেন দ্বিজরাজে, সাজাইয়ে নানাসাজে, 
_ বসাইতে হৃদি মাঝে আছে বড় সাধ; 

পুর:তে দাসীর সাধ নাহি কর বাদ ॥ 

| (১৩) | 
তুমি সকলের পতি, তুমি শিরোমণি ; 

: কিসে তব হুয় তোঁষ কিছুই ন! জানি; 
গুনি তব গুণ-গান, আপনি স'গেছি প্রাণ, 

করিয়ে প্রাণের প্রাণ সতত বাখানি ; 
তব্ তুলনীয় পণ তিল নহি গ্ি । 

(১৪) 

শ্রগোরাঙ্গ ! ছাড়রঙ ; কত সব আর ? 
তুমি যে দয়ার নিধি অবিদিত কার? 

যে আলে তোমার দ্বার হঃখ নাহি রয় তার, 

নাহি হুয় বার বার আসিতে তাহার ; 
. কেবল কাতর নিতে অভাগীর ভার ? 

(১৫) 
ষার্দ বল আম! সম পাপী কেহ নাই; 
তাই বলে নিষ্টুর কি হইবে গৌঁসাই? 

শ্ুচাংর মনের গোল; আঁচগালে দিলে কোল, 
বিলাইলে “হরিবোল” প্রেমেতে মাতাই । 
সামারে বঞ্চনা কেন ভাবিয়া না পাই। 

(১৬) 
আমারে করিলে কপ! কি ক্ষতি তোমার? 

মোসম তরালে কত হাজার হাজার; 

এতই করেছি দোষ, কিছুতেই নহ তোষ; 
কিসে হবে সন্তোষ বল একবার; 
চরণে লুটায়ে তাহা করি শত বাঁর। 

(১৭) | 

কিসে ষে সন্তোষ তব কে বলিতে পারে ? 
দয়া 'ক+রে বল ধারে সে বলিতে পারে। 
কি দৌষে হয়েছি দৌষী, সদা! আখিনীরে 

ৃ ভাসি, 
বলে দাও, তব দাসী এই ভিক্ষ। করে; 
কি করিলে তব-রে।ষ যাইবেক দুরে ॥ 

(১৮) 

ঘয়াময় ছ'য়ে যদি করহ ছলনা, 
তবে কাধ কাছে গিয়ে যুড়াব বলন| ?. 
অপার ঝরুণ! নীরে ভাসাইয় ধরণীরে 
নুখী করি সবাকারে রাঁখিলে ঘোষণ! । 
এবীর জী1নব নাথ ! কত ষে করুণী। ॥ 

(১৭) 
অধমে যগ্ভাপ দঘা! কর দয়াময়, 
তবেত দয়াল বলে জানিবে সবায়। 
ভকতের ভগবান, ভকত তার প্র]ণ 

এইরূপ প্রাণে প্রাণ গাথা হুজনার 
সকলেই জানে ইহা-অবিদিত নয়. ॥ 

: 6২০) 

পাঁপীরে তয়াতে যদি বাসন! তোমার, 
তবে কেন দুঃখ আর দাও বরে বার ? 
অধীন অবল! জনে, দয়! কর নিজ গুণে ; 
কেহ নাই, তোমা বিনে এভবে আমার ) 
চরণে ঠেলনা লহ এ দাসীর ভার ॥. 

_ জীনৃত্যগোপাল গোস্বামী 
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৫ল্পিশুল্ল্ে জাগি জ তুদ্টিন ॥” 

হে অস্তর্ধী্ী! এমন করিয়া মন অধি- 

কার করিয়া রহিয়াছ, যে কতদিন চক্ষে ও 

মোহনরূপ দেখি নাই; তবুও যেন দিব্য, 

জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া সম্মুখে আমার দীড়াইয়া 
আঁছ। লীলা ফুবাইল্, পাপী উদ্ধারের পথ ৃ শরণ- আশ্রিতে অপার দয়া তোমার, 

«রত কোলাহলে প্র ভাঙিল ন। খুম। 

কি ঘোর তামসী নিশা, নয়নে আনিল যোহ্, 
এ জীবন শুধু নীরব নিঝুম ॥” 

কিন্ত দয়াময় ! তুমি--পাপীর বন্ধু-অনাঁখ- 
তাই 

পরিষ্কত হুইল, কত জগাই ম'ধাই প্রেমে : অলক্ষ্য হইতেও মোহের ঘুম আমার ভাঙ্গিবার 

কীদিল আর কলবর ত্যাগ করিয়! শ্বধামে | উপায় করিতেছ। তোমার দয়! আজ অনুভব 

চলিয়। গেলে কিন্ত এমন জীবন্ত স্মৃতি জগতে: করিবার শক্তি দিয়াছ হই তোমাকে ষেন সকল 

রাখিয়া গেলে ষে, সংসারের নানা ক'জে ব্য সময়ে, সকল স্কানে, সুখে, হুঃখে, শোকে, 

খাকিলেও সে মধধুরীপূর্ণা আনন্দ-মূর্তি নয়নের | আধারে,আলোক্েকোননা কোনভাবে, ক্ষণের 

আগে সদাই তাসিতেছে। শরীর তাগ জন্য হদয়ে পাইস্বা অপার অ।লন্দ পাইতে 'ছ। 

করিযাও অলক্ষা হইতে এত ভা বস! দেখাই- 

তেছ--প্রাণ মন কাড়িয়া লউতেছ-্্হপয়বন 

আলো! করিতেছ--তাই সময়ের সম্থাযহার কর 

নাই বলিয়া গ্রাণে অনুতাপ ও লঙ্জ| অনুভব | 

করিতে'ছ। ষধন ডাকিয়া ভাকিম্ী হৃদয় 

হারে প্রতিঘাঠ কবি তেছিলে--'নতাইএর মত 

গৌরএর মত “হরিনাম লুধ।” পান করাইতে- 

ছিলে, তখন এ মোহ্-হত চিত্ত কেন ঘ্বমাইিতে- 

ছিঙগগ? তাই আজ বড়ই বাথ৷ হৃদয়ে বাঁজি- 

তেছে-্অন্তর্ধামী সশরীরে প্রেমের লীলাখেলা 

করিয়। গেলেন-্না বুঝে--ন। দেখেস্পনা 

গুনে মোহের ঘুমে অচেতন হইধ1 অযাচিত 

ভালবাসারম্বৃশিতে ছুঃখিত হইতেছি । চঃখের 

কারণ তুমি শরীর ত্যাগ ক রে বলিয়া, নহে - 

তোমায় আমাদের মধ্যে আমাঞ্গের স্বগোলকে 

পাইয়া কেন মনের মত করিয়া তোমাকে ভাঁল- 

বাঁসিলাষ না--অভয় চরণ কেন সংসারের 

জালা-মালায় ক্লিট হইয়। বক্ষে ধরিলাম নাঁ_ 
এই ঃখের কারণ । তাঁই কবির সঙ্গে অস্ু- 

তাপের সুরে বলিতেছিলাম :- 

৩৫ 

| 
ূ 
| 

তাই আজ দুঃখের ভিতর সুখ মিশাইয়। দিতেছ, 

কষ্ট বোধে আসিতেছে না গরলে অমৃত 
ঢাঁজিতেছে। জঅংসারের আড়ামড়ার মাঝে 

পড়িয়াও লক্ষ্য শ্বির রাখিতে সমর্থ হইতেছি। 
| তুমি এত সুন্দর এত অমৃত এত মধুময় ৷ এ 
কারণে আজ নীরবে গান করি :-- 

“তুমি এত দয়াময়, এত প্রেমমর কে জানিত 
বলহে ছুরি 

( আমি না জেনে ভূলে ছিলাম )( আমি 
ন। জেনে তোমায় ভঙ্গি নাই হে) 

আজ শয়নে স্বপনে জীবনে মরণে আর কি 

ভুলিতে পারি ॥” 
' আহা ! তুমি এত মি্--এত স্পষ্ট মধুর 

এত জীবন্থ ভালবামার খনি, তাকি আগে 
জান্তে পেরেছি? তোমার কথ। মনে কারয়া 
যেদিকে চাই সঞ্লই ঘ্ানন্দময় দেখি 
“্নুন্দর তব সুন্দর সব যে দিকে ফিরাই আখি * 

এ প্রনঙ্গে বাইবেলের (9191০ ) সেই 
ূ শক্তিমতী গথায় বিগাস আসিতেছে," ভাই 

বজিয়। থাকিতে পারিতেছি না! £-- 



২৭৪ 

“106 1,010 91050 1409 2. ৮66, 

%/1)101) ৮1161) 109 0251 110 1106 
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সত্যই তোম্যর এমন কৃপা অধ্ীনের প্রতি, 
যে স্মরণ মাত্রেই আজ কুসংস্কার চলিয়া যায় 
হৃদয় পবিত্র হয়। তোমার কথ! কহিলে ষেন 
তোঁমীর সেই নিম্য-নব-ম্ুুন্র মোহনরূপ নয়- 
নের সম্মুখে খেলিতে থাকে--তাই যে কাজে 
যখনই রাখ, সন্তোষের সহিত শির অবনত করিয়া 
যাইতে ইচ্ছা আসিতেছে বোধ আসিতেছে 
“তুমি আছ তাই আছে জগৎ আমার |” 
অনস্ত ভগবৎ-শক্তির ও দয়ার পরিচয় পাইয়। 
তাই বুঝি কবি সংসারের উখান পতনের সধ্যে 

পড়িয়া বলিয়াছিলেন £-- 

££]1705 0) 50170৮/ 10105 (০0 

[7)0520, 

চা) 00৮ ০৬ 00 ৭৬০০5 ৪০ 
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তুমি যে এত দয়াময়--সকলকে ডাকিয়া 
_-বলিতে ইচ্ছ! হইতেছে তাই তোম!র “দয়াল 
ঠাকুর” নামটার মাধুর্য ভাই বন্ধু সকলকে 
একদিন ক্ষুদ্র জীবনের অনুভূতির ভিতর দিয়া 
ভিথারীর-বেশে ডাকিয়! শুনাইয়াছি। আমার 
বড়ই আনন্দ হয়-তোমাঁর কথা ছুটে ছুটে 
বল্তে যাই--বোধ হয় তোমার পরিচর দ্বিতে 
যাইয়া তোমাকে ছোট করিয়া ফেলিতেছি-_ 
কেনন! একমুখে তোমার কি পরিচয় দ্বিব। 

২ শিব তোমায় চিনিতে শ্মশানবাসী--নারদ 
চিন্রবৈরাগী। তুমি শুধু আমার প্দয়াল” নহে 
ঘগতের দয়াল--তা। অগণের বুঝিবার সময় 

সীপ্তীনিত্যধশ্মী বা সর্বধন্দীসমন্য় 

আমিতেছে--তোমার আদেশান্ছসারে টহল- 
পারের মত ৬াই একবার চীংক্কার করিয়া 
উঠিতেছি। তুমি বুঝিতে শক্তি না দিলে 
কাহারও কিছু বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই ও 
হইবে না। এ অধমকে কোন্ মোহ্সাগরের 
অতঙ্গ জল হইতে তুলিয়! কি প্রেম ও আনন্দ 
প্রাণে ঢালিয়। দিলে--প্রাণের যাবতীয় হুর্বলতা 

সরাইয়। নিয়। কি অনন্ত বল্সে বলীয়ান করিলে 
যেআজ জোর করিয়া নির্ভয়ে জগতের সম্মুখে 
বলিতে সমর্থ আসিতেছে: 

£৮]100 216 21095650561 10619৮-- 

0০206. ৬, 56, 4:43 

হে প্রাণ-মন-হরণকাঁরী বিশ্বগুর হৃদয়ের 
দেবত। আমার: তোমার স্বৃতিশক্তির ক্রিয়াও 

কি অদ্ভুত: কতদিন আমাদিগকে ফেলিয়। 
গেলে--কিন্ত মনে হইতেছে -সই আনন্দপৃর্ণ 
তোমার দিবারাত্র ধরিয়া উৎসব চলিতেছে-- 
সেই ভাই ভাই মিলিয়া তোমার চতু্দিকে 
দিব্য বসিয। আছি । তভৌমধব শক্তি এড 
জাগ্রত হইয়াছে যে তোমার মন্দির আজ 
মহাতীর্ঘস্থল হইতে বসিয়াছে। কি পরিচিত 
কি অপরিচিত দেশ বিদেশ হইতে ছুটিয়া 
তোমার সেই রাতুল চরণ উদ্দেশে লুটাইয়। পদ্ধি- 
তেছে! তুমি যেন আমাদের লইয়! . কেমন 
বাজীকরের মত অন্তরীক্ষে মহতী শক্তি বিস্তার 
করিয়া খেলা করিতেছ--ভাঁই ভাই একত্র 
হইয়! এক লক্ষ্য করিয়া আনন্দে নাচিতেছি-_ 
সকলেরই প্রাণে এক আঁনন্দ--নিত্যানন্দ খেল। 

,রুরিতেছে_-তাই নয়ন মুদিয়! নির্বাক হইয়! 
বলিতে পারিতেছি :-- 
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প্রীঞ্রীনিত্যধন্ধ বা সর্বধপ্মীসমন্বয় 

দেব! তুমি বাঞ্ধাকল্পতরু! তোমাকে 
ষেষা মনে করিয়৷ মন্দিরে সমাগত হয় সে 
সেইরূপই দর্শন করে। সকলের মনোবাঞ্চা 
কেমন স্থির ধীরভাবে অন্তরাল হইতে পূর্ণ করি- 
তেছ। আমাদের বড় আশা তোমার এই 
মন্দিরের পতাঁক! এমনভাবে উড়াইয়! দ1ও যেন 
সকলেই বলিতে পারে তুমি “দয়াল ঠাকুর"-_- 
“বিশ্বগুরু !” এই পতাকায় তোমার মধুর 
“জ্ঞানানন্দ” নাম হ্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়। রাত্র- 
দিন জলিতে থাকুক-_-অন্ধ জীবের নয়ন খুলুক 
_দৃষ্টপাত করিয়া! পতিত উদ্ধারের আশ! পাক। 
জগৎ জুড়ে “জয় জ্ঞানানন্দ” “য় জ্ঞানানন্দ” 
রব উঠুক। হে.পুর্ণ! হে দেবতা! সে 
অ+শ! পৃণ করিবার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছ তাই 
প্রাণে প্রাণে আঁশ। জাগিতেছে বাঞ্াকল্লতর 
আমাদের সে আঁশ! পুরাইবেন। 

দয়'ময়! তোমাকে আমরা না চাহিলেও 

তুমি দিবানিশি আমাদিগকে চাছিতেছ। 
তোমার কথা মনে ন। আনিলেও স্বইচ্ছায় 
প্রেমের ভরে মনে ফুটয়া উঠিতেছে। অত- 
এব তোমার নিকট আমর? কি আর প্রার্থন। 
করিব বল? একটা প্রার্থনাযেন তে মার চরণে 

২৭৫ 

আত্মস্থখ যে চাঁহিনা_ধনঃ জন, মান কিছু 
চাহি না--চাহি কেবল তোমার নাম করিতে -- 
শুধু এখন নহে--তখন নহে--এ জনমে নে 
-জীবনে মরণে--জনমে জনমে? যেন 

তোমার প্রতি আমাদের অহৈতুকী ভক্তি 
থাকে । যখন যে ভাবে রাঁখনা আমায়, 

যেন তোমার কথাটা মনে থাকে । রাজ 
প্রাসার্দে ব দীন দরিদ্রের কুটীরে, স্বর্গে বা 
নরকে, দেবযোনিতে বা তির্যগষোনিতে, যখন 

যে ভাবে থাকি না কেন-যেন তোমার 
মোহন মুন্ডিটা আমার প্রাণের মাঝে উদয় হয়। 
কোন ছঃখ আমার থাকিবে না! সাধন 
ভজন আমার নাই-আমার আছ কেবল 
“তুমি ওগো হন্দর তুমি-মধুর তুমি- 
সংসারের তাঁপ-জালায় শান দিতে একমাত্র 

“তুমি”! তোমাকে হৃদয়ে জাগরূক দেখিলে 
আমার আননদ--চিরআনন্প --নিত্যানন্দ--তাই 
বলি £--. 

“ন ধনং ন জনং ন স্তন্দরীং কবিতাং 
ব৷ জগদীশ কাময়ে। 

মম জন্মনি জন্মনীশবরে ভবতুভক্তিরহৈ 
আমাদের অবাভিচারিণী ভক্তি থাকে ; আমব। তুকীন্বয়ি |” 

শ্রীতবিজেন্্রনাথ ঘোষ । 

শুল্পভ । 

প্রথম প্রস্তান্ব। 
গুকাঁর স্দ্ধকারস্যাঁৎ কুক রস্তনিরোধকঃ। 

অন্ধকারং তিধোধত্তে তল্মাতগুরু রিতিম্বৃতঃ | 
"”কারের অর্থ হয় মনের আধার। 
গ্রগকাঁর বলিতে বুঝি বিনাশ তাহার ॥ 
মনের ভীষণ তমনাঁণে শক্তি ধার। 

এভব সগরে ভাই-স্তিনি কর্ণধার ॥ 
বাগবাদ্দিনী সরম্বতীর ভাগায়ে গুরু” « 
ও "লঘু" এই ছুইটা শব্ধ দেখিতে পাই 1 
একটীর অর্থ অন্তরার বিপরীত |. 
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- পরমকৌশনী প্ীভগবানের এষনই: স্থ্ি- অবধৃত মহাশয় বক, চিল, কামিন'কন্কণ। 
কৌশল যে এক সেই নরোম বতীন্চ শস্ঠ 
কেহই বলিতে পারেন ন। “আমি গুরু” ব। 
"আমি লঘু”। আমি হয়ঠ তোখার তুপনার 
গুরু, কিন্তু অপরের তুলনায় লঘু) আবার 
তুমি হম্ত আমার তুস্নায় লঘু কিন্ত অপরের 

প্রভৃতি বনৃসংখ্যক বন্তর নিকট গুরূপণেশ 

লাভ করিয়া সিদ্ধি ল!ত করিয়া'ছল্সেন। আর 

যিনি আবিগ্ারাণীর মোহ-কুহকে পাড়া 

প্র কুহকিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র অহঙ্কার'ক গরম 
বনধুবোধে শগিঙ্গন পূর্বক নিজের লঘুত্ব ভুলিগা - 

তুলনায় গুক্ত। এইরূশে এই বিশ্ব সংসার | ন্বয়ং গুরু সাঁজিগা বসিয়ছেন--যে দুবিনীত 
গুরু ও লঘুভাবের এক মহাঁরহম্তমরন খেল! | পুত্র পরদ্যাল, সর্বশক্কিমান পিতার সেন! 
ইহার মধ্যে ধিনি সবচেয়ে লদুবা লবচেয়ে | ভুলিয়া পিতার আসনের বিকে লক্ষা করিত 
গুরু তিনিই আমাদের গেই "অধর চাদ।” লঙ্জ| বৌধ করে ন| তাহার অনৃষ্টে অনে: 
তাহারই নাম “্অণোঁরণীয়ান্ মঙ্তোমঠায়ান্” 
ল্ুতর|ং এই বিশ্ব সংসারে বাস্তবিক কেহই 
রাছারও গুক্ক নহেন। অথনা সকলেহ সকলের 
গুরু। এক পরিপৃর্ণতম শ্রীতগবান ব্যতী 
“গরুর” নাম পহিবার আর কাহারও 
অধিকার নাই। এদিকে আবার এই “গুরু- 
তঙ্” আশ্রয় ব্যতীত এই গোলক-বাধ'। হইতে 
বাহির হইবারও আর ধিতীয় উপায় নাই 
এমন কি এই গুক্-চরণ-অঃশয় বাত'ত আব 
উন্নতি-'থে এক পাশ অগ্সর হইতে পাবে 

না। এই গুরু-তন্ব্ আবার জীবের বুদ্ধি- 

দোষে তাছাদেয় উয়তি পথের কণ্টক-গ্ররূপ 

হন। যেবৃদ্ধিমা। জীব পরম-গর শ্রীভগ- 
বানের স্বস্ষপী উপলব্ধি করতঃ নিজে লবুদ্ধ 
জানিতে পারিয়া, “শিষা” সাঙ্সিতে পারিয়!- 

ছেন তিনিই চতুর । ছুরতায়! মাঁয়ার কৌশল 
হইতে মুক্ত হইয়া পরম-র শ্রীভগবানের 
বিরাট বিগ্রহ সমগ্র বিশ্বন্থইকে গুরুর 
আসনে বসাইয়া করযোড়ে শিক্ষা! লাভ, 
করিতে কৰ্িতে তড়িদ্বেগে নিতানন্দ ধামের 
পথে তিনিই অগ্রসর হইভেভেন, )--হীমদ্াগ- 
বতের দ্মিবধুতেন” কষ্টান্থ মত সামান্য কীটপতঙ্গ 

কেওও্রীুরুর বিকাশ স্থীকান্থ করিয়। উন্নতির 

' স্য়ম সীমায় উপস্থিত কইতে তিনিই সক্ষম | 

| 
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| 'টালিত-সয়ে প। তুলিয়া নেয়। 

লাঞ্ন] থাঁকে ণলিয়া বোধ হয়। পূজাপ।€ 
ধ্ীমং রামরুঞ্জ পরমহ:স দেনও গুরুগিবির ভয়ে 
সঙ্কুচিত হইণ্েন। শ্রীমন্ মহা প্রভুর প্রিয়পার্ধদ- 
শ্রীলোকনাথ ও শ্রীরবনাথ দাস গুরুগিরির 
ভ'য় বিজনব।সী হইয়াছিলেন । প্রীণ্ৰঞ্চব 
শান্ে শ্রীগোলকখামের দশদিক দশটি শুল 
আছে বলিয়া! বর্িত আছে। অন্দমা। লখিষান্দি- 
সিদ্ধি-লাভের ইচ্ছা প্রতি জৈব অহঙ্কার 
গোলকধামে  প্রবেশ-গলে ই শুলে বধা 
প্রা হয়। শ্রীমং রামরঞ্ড পরমহংস “দন 

বজিতেন “গুরু মিল লাখে লাখ, চেল! নেহি 
ধিলে এক।” বাস্তবিক বর্তমানকালে অস্বর- 
কাটে শ্রীঙ্রধাম ছইমা ফেলিয়াঁছে । ' গ্রবর্ধক 
সাধক এমন কি ভণ্ড কপতী। পা্ঘ্যস্তগ আপনাকে 
“গুরু” বলিয়! পরিচয় দিতে লক্জ। বোধ করে 
না। ভীথস্থ'নগুলি এইস্বপ গুরু-কুটীণর পর্ণ- 
প্রায়! এই গুরুকুল প্রতি বংসর ক্ষুধিত 
ধাত্রের গার দলে দলে শ্বীয় স্বীয় গহ্বর, হইতে 
বাহির হইয়া! নিরীহ মেষরপী-অজসাধক ও 
অবঙ্গাকলের পুত-কোমল মাংজে উদর ভরণ 
করি-ডে | প্জয় গৌর নিতানন” 
"রাধা গোবিনা" প্রতি শ্রীভগরানের 

শ্রীনাম-অস্কিত মস্তকে এট শ্বাপদগুলি অবি- 

দয়াময় ! 
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আর ক'দিন অবশি' আছে? ভাই গুঞ্কুল : 

শিষা, সা+ক, ভক্তন'মে পরি চত হইতে লঙ্জা 
বো হয় বুঝি! ভাই গুরু সাংজয়াহ 2 
শহ্কর-শিষ্য গ্ডামাক্কের- মত গুরু শ্রীশঙ্করকে 
শিবোইহং বলিতে শুনির| হর্ব/খ্বিশত: আমা 
দেরও “শিবোহহং বলিতে সাধ হয়। কিন্ত 
সেই সঙ্গে শ্রীশঙ্করের ন্ায় কামার-শালে 
গ্রতপ্ত লৌহ জহাগ্ত বদনে ভক্ষণ করিতে 
পারবে কি না তাহাও একবার চিন্তা কর। 
তাল নয় কি? আসুরিক অহঙ্কারে ভুমি 

"পারিব” বলিলেও তোমার আচার-বাবহার 
দেখিলে যে আমাদের বিশ্বাস হয় না। সব 
জানি আর ন। জানি আমাদের পিতার কাছে 
যে “গুরুর” ছুই একটি লক্ষণ গুনিয়।ছি। 
আমাদেরই পিতা যে হ্তাঁর মহাজন-- 
আমর।ও যে হতা দেঁখিলেই কোন্ নষরের 
হত] বাবার কপার একটু একটু বলিয়া দিতে 
পাঁরি। জগজ্জীব জঅকল্েেরই এক গুরু। 
গুরু যে জান্দ পিঠাস্আনন্দ-দায়নী মাতা । 
গুরু যে 'জাননন্দের” পুণ-বিকাশ। পিতার 
আসনে লক্ষ্য? ছি! ঈ দুর্বাঁসনা পরি- 

ত্যাগ কর। আমাদের পিত। অগদগরর 
অনেক সস্তাণ -অনস্ত সন্তান--অনস্ত 

শক্তিতে শক্তিয।ন। তোদের মত অবিজ্ঞ 
অকৃতজ্ঞ জীবের ধৃষ্টত। বন্ধ করিতে সক্ষম 
বাবার 'এমন সন্তান এবার যথেষ্ট। তাই 
বলিতেছি ভাই যাকর আব তাকর “বাবার 
আসনের দিকে লক্ষ্য করিও . না” শ্রাগুরুতব 
বুধহিবার জন্যই এবার আমার বাবার জগতে 
আগমন। গুরু-কি বুঝাইবার জন্য বাবার 
অসংখ্য খেলার মধ্যে একটি খেলার উল্লেখ 
করিতেছি--বুঝিয় দেখ ;শক্ষা লাভ কর! 
বুদ্ধি আশ্রয় কর! সেবার ভীয়ণ ভূমিকম্পের 
সময্ব আয়াছের ঠাকুর শ্রীধাষ নবন্থীপে বির 
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করি.তছইলেন | ভূমিষ্ম্পের সময় ঠাকুর 
খাদের উপর বণ্সয়' কি ।লখিতোঁ লেন: ধরণী 
দেবী. অগস্থিরত] দেখয়া 2া.র শহর 

হচরণাশ্রিতা জনৈক *ন্গ রমশীকে ডা কয় 
বলিলেন--“অ।মার ভুত, দতে।”; জু 
সরাইর়া দেওয়! হইলে জুত। "য়ে দিয়া ঘরের 
বারান্দায় আসিয়া মহামপ্লের মত একপ! 

আগও এক প!. পিছনে দিগ ত্রিবিক্রম 
মুর্তিতে উদ্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন- চক্ষু ছুট 
রক্তবর্ণ হইয়। যন জলি. লাগিল। যতক্ষণ 
পৃথিদেবী কম্পিতা রহিলেন, ঠা?ুর ত "ক্ষণ এই 
অবস্থায় দীাড়াইয়' খাকলেন + পবে ধরিত্রী 
শান্তভাঁব প্রাপ্ত হইলে ঠাকুর “নারায়ণ” 

*নারায়ণ” বলিতে বলিতে নিজ আসনে গমন 
করিলেন। উক্ত ভক্তরমণী কিছু পরে অত্যন্ত 
ব/াকুল হ্ইয়া. বলিলেন “কি সর্বনাশ ! কি 
ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প। আপনার ছে লর'.সব 
কঙ দেশ-বদেশে রহ্য়াছে-কি হবে ?* 
ঠাকুর গম্ভীর-মূর্িতে বলিলেন »য় নাই-_ 
তাহার্দের কাহারও কোন অনি? হইবে না। 
সত্য-_সত্য--সত্যই তাহাই হ্ইয়/ছিল”। 
“সেই ভীষণ ভূমিকম্পে ঠাকুরের কোন 
ভক্তের কোন অনিষ্ট হয় নাই”। শুধু তাহাই 
নহে; এই ঘটনার পর তিন চারি দিন পর্যন্ত 
ঠ'কুরের শরীরে বেদ”! ছিল। হে গুরুকুল। 
বুঝিলে কি গুরু কে? গুরু কি? গুরঃ 

কাহাকে বলে? ভা তোমাদের ওঁ দুশ্গীসন 
তগ কর--শিষ্য হও, গুরু হইও ৮1-শ্ষ্যি 
রাঁজ্যে সিদ্ধি লাভ কর। ভাইরে "গুরু 
যে মহা-ভার-বিশিষ্ট । “গুরু”ই গুরু, লঘু 
কি গুরু হইতে পারে? স্থাত'দেবীর সাহায্ে 
শৈশব হতে বর্তমান জীবন পর্যন্ত আলোচনা 
করিয়া দেখ “ঠাঁম” গুরু না লঘু"; ভাব্রিয়া 
দেখ সেই পরম দয়াল পতিত পাঁবন জীন. 
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বংসলের অসীম দয়া না থাকিলে আমাদের 
মত ঘ্বণিত অন্পৃশ্য জীবের স্থানের জন্ত কেন 
ভাষণ নরক-বগু নির্দিট হইত কর ভবি- 
ফ্যতের তে। কথাই নাই--কা'ল কি হবে বলিতে 
পাঁরকি? বলিতে পার কি এই অকৃতজ্ঞতা, 
অবাঁধাতা দোষে কাল কোন ভীষণ 'দণ্ডে 

' দ্বপ্ডিত হইতে হইবে ? তখন হয়ত কুকুরেও 
'ম্পর্শ করিবে না। ভাইরে যষ্তী দেবীকে 

পৃষ্ঠে বহন ক'রে বলিয়া লোকে যার সঙ্গে 
_ বিড়ালের পুজা দেয়--যষ্ঠী দেবীকে ঝাড়িয়া 

ফেলিয়! দিলে বিঢালের অনুষ্টে কি হইবে ? 
সচন্দন পুষ্প না য্টি? বদ্ধুগণ ! “জয়গুর” 

' মগ্্ ছাড়িয়া! 'জয় আমি” বুলি ধরিলে পরিণাম 
কিহয় জানতে? অহঙ্কারলাভে সম্ম'ন 

না অহঙ্কার-নাশে সন্মান? 
শ্রীমলিঙ্গানন্দ চরিত্রে আমরা দেখিয়াছি 

_ অহঙ্কার-মান--অভিমানের নাশ্ে প্রকৃত 
অন্মান। আহা! দয়ালের শিরোমণি নি*'ই 
আমাদের করযোড়ে গলবাসে জীবের দ্বাণ্র 
দণ্ডায়মান 7-দস্তে তৃণ ধরিয়া জীবের সম্মুখে 
রাজপথে দণ্ডবৎ ধূলায় পতিত । আহা কি 
অপূর্ব দৃশ্ঠ ! তাই আজ রন্ধাঞ্চের জীবকুল 
দহা নিতাই, প্রাণ নিতাই” বলিয়া আকুলি 
বিকুলি করিতেছে। এ দেখ পুর্ণর্গ 
শ্রীচৈতন্তকে “ভগবান” বলা হ্ইয়াছে বলিয় 
কণে অস্গুলি দিয়া “বিধুঃ, .বিষু৮ বলিতেছেন। 

এদ্বেখ গঙ্গাতীরে "নিমাই" আমাদের বৃদ্ধ- 
_ব্রাঙ্গণ পদধূলি লইয়াছে বলিয়। গঙ্গাজলে 
ঝাপ দিতে যাইতেছেন। ভাইরে! তুল!” 
দণ্ডের যে অংশ তার-বিশি্ হয় তাঁহা' নীচে 
নাষিয়া পড়ে--লঘু , অংশই উপরে থাকে,_- 
মেয়েরও বলে “বড় হবিতো ছোটহ”। 
অতএব.ভ1ই তোমাদের এ “গুরুভাব” বিশুদ্ধ 
নহে; উহা 'একটি সাংঘাতিক মে|হ-্ধ্বংসের 
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প্রশস্ত পথ। এ সম্বন্ধে ঠাকুরের অশেষ-কৃপা- 
পাত্র কোন ভক্তের শ্রীমুখে একটি গল্প শুনিয়া- 
ছিলাম--এস্বলে তাহার উল্লেখ করিয়া এই 
প্রস্তাব শেক করিব। “কোন বাবসায়ী গুরুর 
এক বিশ্বাসী, সরল, ভক্তিমান রাজা শিষ্য 
ছিলেন। অর্থাদি বাহ্ সম্পত্তি ও গ্রীতি- 
ভক্তি প্রভৃতি আস্তন্ক সম্পত্তি দিয় শিষ্য 
গুরুদেবের যথেষ্ট সম্মান করিতেন। ক্রমে 
সরল বিশ্বাসী, ভক্তিমান রাজার উপব শ্রীভগ- 
বানের কৃপাকটাক্ষ হইল। রাজার হৃদয়ে 
আমি কে-কেখ| হইতে আসিয়াছি ? 
ইতাদি তব-প্রশ্ন উখিত হ্ইয়া রাজার - 
হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তলিল--পগ্রাণে যেন 

বড়ই অশা'স্ত বোধ হইতে লাগিল। রাজা 
গুরুদেবকে ইহার প্রতীকার করিতে প্রার্থনা 
করিলেন। 

গুরুদেব নানা বধ ব্যয়-সঙ্কুল ধর্ম ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান কথাইলেন, কিন্তু কিছুতেই রাজার 
অশাস্তি দুঝ হইল না । অবশেষে রাজা অশাস্তি 
পীড়দে অস্ির হৃইয়া বিরত.মনে গরুকে বলি- 
লেন “দ্রেখ্ ঠাকুর! তুমি মা বলিয়াছ সবই 
করিয়াছি; আমাকে শাস্তি দ1ও | আজ হইতে 
আত দিনের মধ্যে আমাকে শাস্তি না দিলে 
তোমার মন্তক-ছেদন করিব” ' এই বার 
গুরুদেবের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কাপিতে কাপিতে 
বাড়ী গিয়া ত্রাক্ষণীকে সব বলিলেন। এক 
দিন, ছুই দিন, তিন দিন যায়--ক্রাক্ষণ- 
্রাহ্মপীর দেহ মাত্র অবশেষ হইল। মৃত্যুর 
অন্ত শেষদিন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন মা্র। 
এই ব্রা্গণের একটি মাত্র পুত্র ছিল )-সেটা 
জন্ম হইতেই উন্মাদ ; এখন সে যুবক,--গতি- 
বিধির স্থিরতা নাই-সকখন কখন বাড়ী আসে 
মাত্র। ক্রাঙ্ণের এই অবস্থায় সে বাসি 
আসিয়া পিতামাতাকে ঘিয়মাণ দ্নেখিয়। কারণ 
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জিজ্ঞাসা করিল। প্রগযে অগ্রাহা করিয়। 
্টাহারা তাহাকে "কান উত্তর দ্দিজেন ন' 
পরে ঈন্মান্ের আগ্রহ দেখিয়া ও পূর্ববাপেক্ষা 
সুস্থের মত কথাবার্তা শুনিয়া তাহাকে সমস্ত 

বলিলেন, পুল আশ্বাস শ্যা৷ বলিল “আচ্ছ। 
চিন্তা নই আমি রাজাকে শাস্তি দিন।” 
জনকজননী প্রথমে তাগ্ছিলা করিলেন; পরে 
পুত্রের যুক্তি পূর্ণ অনেক আশ্বীসবাণী শুনিয়া 
অগতা| ত'হার উপরই নির্ভক করিলেন। 
নিদিটী 'দনে এ উন্মাদ একগাছিশক্ত দড়ি হানে 

লইয়া পিতাঁকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট উপ- 
স্থিত হইয়| অভিপ্রায় জানাইল। রাজা প্রথমে 
উন্মাদর ঝ্থাষ উপেক্ষা করিলেন ; পবে 
তাহাঁন সু ব্যক্রির মত কথাবা্চ'* কিছু বিশ্বাস 
হইল । অতঃপর সেই উন্মাদ দড়ি হাঁতে লইয়া 
রাজাকে ও পিতাকে সঙ্গে করিয়া 'একজনশুন্ 

স্ুবৃহৎ প্রান্তরে লয়! গয় দুইটি লক্ষে প্তি! 
ও শাঁজাক খব শক্ত সরিয়া বাঁধিয়া একট 
সরিয়। গিয়] রাজাকে বলিল মহরাঁজ ! আমার সাধনায় পরমাশীস্তির আস্বাদ পাইলেন । 

পিতাঁকে বলুন ণ্ঠাকুর ! আমার বাধন খুলিয়া নিত্যভক্তচরণ!শিত | 
দিন” । রাজা তাহাই করিলেন। তখন সে গ্রী:-- 

ন্িভ্যলীত1। 

বন্দনা । অক্রোধী পরমানন্দ, শরণাগত-ক্র ন-আনন্দ, 
| ভকত বসল অধম তারণ, 

রাগিনী খাস্বাজ__ভাল ( চৌততাল। )- সগ্ভ-প্রেষ-প্রদায়ক । 

প্রণমামি নিশ্যগোপাল নারায়ণ নিরঞ্জন, গৌরবরণ-গ্রকৃতি-অঙ্গ, ওরপ স্বরূপে নাচে ব্রিভঙ্গ, 
অর্বসিদ্ধিপ্রধ দেব নাদি-ন'স্ত স্তন ॥ শ্যামানন্দ চাহে সদাঁসঙগ 

জ্ঞানানন্দ অবতার, ভালে বিন্দু ইন্দাকার, মকরন্দকণারণ |  * * * 
শিরসি ভ্রমরী-ন'দ ওক্কার আমার প্রথম অন্ুরাগাঁবস্থাঁয় কিছু দিন 

'শবব্রহ্ষ-প্রকাখক। যাবৎ আমি গুরুদেধের অঙ্গে সঙ্গে জুমণ 
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পিতা ক বলিল “আপনি উহার উপযুক্ত উত্তর 
দিন”। পিতা বলিলেশ "বৎস আমি কিরূপ 
তোমার বন্ধন খুলিব? আমি যে নিজেই 
বাধা আছি।” উন্মাদ বলিল “এখন বল 

দেখি তোমাদের বাধন কে খুলিতে পারে ?” 

উভয়ে বলিলেন “তুমি পাঁর”। তখন উন্মাদ 
পিতাকে বলিল “দেখ বানা! গুরুগিরি 
ব্যবসা ভাল নয়। যেনিজেবাশ, সে পরের 

বাঁধন খুলিবে কি করিয়া ? রাঁজার মত সরল- 
উৎসাহী বিশ্বাসী শিষোর নিকট গুরু সাজ। 
তোমার ভাল হয় নাই। কারণ মুক্তি কি 
তাহ! তুমিই জান না” । রাজাকে বলিল "দেখ 
রাজন্! তোমার মত শাস্তি-প্রয়াপী উদ্যমী 
ভক্তিমানের দেখিয়া শুনিয়! গুরু করা উচিত 
ছিল। এই বঙ্িয়া সেই ছগ্মবেশী মুক্ত পুরুষ 
বাজার কর্ণে ঞিজানি কি শাস্তি-মগ্ব দিয়া 
উভরের বন্ধন খুলিয়! দিয় উধাত্ত হুইয়া কোন্ 
দেশে পলায়ন করিল। রাঞ্চাও সেই নন্ব- 
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করিয়াছিলাম । সেই সময়ে অল ১৩** 

স'লের ফাল্তুন মাসে একদিন অতি গ্রতুষে 
উত্তয়ে কা ঘটে হুমণ করতেছি, এমন স্ময়ে 
দেটিতে 'পাইলাম একটি লোক নর্দম'য় 
পড়িয়! হাবুডুবু খ'ই,তছে । আর দুইজন লোক 
ডাহাঞক্ছে সময়ে'চিত সম্ভ'যণ দ্বারা আপ্যায়িত 
কয়া রাস্তার উপরে ঠীনিয়া ুলিবার চেষ্টা 
করিলতছে ; এবং গ'ল'গালি করিয়! বলিত'ছ 
“চল বেটা মাতাল, আক্ত তোঁকে পুলিশে না 
বাড়ী দিয়ে গাঁড়চিনে 1” মাতাল সভয়ে আমাদের 
পানে দৃষ্টিপাত করল আমি সন্মুপীন হয় 
বলিলাম .“কেন মশায় এ?ক পুলিশে দিত 

চাচ্ছেন?” তাহার]! বলিলেন “মশায় এ 

লে'কট! বেজায় ম'ত'ল। রে'জ 

শেয় বাত্রে হগ্ভা করে, দোষ ঠেলে হয় 
কারে দরজায় কি দর্দিষায় পড়েখ'কে । বেট 

নিদ্রার বাঘাত, দিয়ে স্থাগ্রাতঙ্গ করেছে) 
পুলিশ দ্বিক্ষেই হবে». “চল বে? চল” 
নলিয়! ছুইজনে মাঁওালের হাত ধরিয়া বাস্তার 
উপকে তুলিজেন, মাত'লকে সুই ও কা 

পেড়ে কৌচান ধু পরা দেখিয়। আমার ভদ্র 
লোক বলিয়৷ বোধ হইল । 

আমি অনেক অনুনয় বিনয় কারয়। মাতা- 
লকে অব্যাহতি করিয়া দিলে, গুরুদেব আমায় 

বলিলেন “তুমি একে চান করিয় এর 
বড়ী দ্বিয়ে আস্তে পার্বে ?” আমি বজিশাম 

এর বাসা কোথায়? গুরুদেব -“'বোপ হয় 
নিকটেই কান গানে হতে পারে। এাবজ্ঞন 
এসে চ একটু পরেই ভিজা কল্লে বোধ লয় 
ব.."ত পরর্বেন *. এয আজ্ঞ।” বনলয়া আমি 
গঞ্জার এক থা্টে ম'তালকে লইয়' গেল ম. 
মাহাল্লের অঙ্গে দ্বিতী; আবরণ ছিল ন' 'এব' 

'পায়েও সুভ ডিল না, অসি তাকাকে টাংনয়া 
লইয। একেবারে গঙ্গয় ফেলিলাম। গুরনদেব 

রে'জ মদ 
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গঙাতীরে পাদচরণ করিতে লাগিলেন। 

আমি মাতাঁলের সর্বাঙ্গ পরিফাররূপে ধৌত 
করিয়] দিয়! মস্তকে অঙ্জ'ল অঞ্জলি জল নিক্ষেপ 
করি্ত 'গিলাম। কিছুক্ষণ পরেই বুঝিলাম 
মাতালের চৈতন্ত হইয়াছে । সে নিজেই নিজের 
মস্তকে জল সেচন করিতেছে । সেই লময়ে 
পার্খে ক্মন্ঠান্য ত্রাঙ্গণগণ ম্লান করিতে ছলেন 
তহাদের গানে জল ছিটাইবে বলিয়। আমি 
ম'তাঁলকে লাবপান হইতে বলিলাম তখন 
মাতাল আপন কটিদেশ হইতে উপবীত বহিস্কষ্ 
করয়৷ ত'হ্'তে অন্ুলি প্রদেশ করাইলে আমি 
সবিশ্ময়ে ঝুলিয়া উদ্লম “তাপনি ব্রাহ্মণ ?” 
সেঈ ব্রহ্ম তখন অ।মারদিকে ঈমং গ্রীবা 
ব্জোটিয়! পুঁচংকি মুচ কি ভাসিয়া অশ্ফটন্বরে মন্ত্র 

বন্তে বলিতে যজ্ঞোপ্বীত মার্জনা ককিতে 
লাগিজেন। তাই দেখিয়। আমার বোধ হইল 
যেন সোপবীত ব্রান্মণকৃমার মাতৃগর্ভ হইতে 
ভূষিঈ হই্পাই বেদ উচ্চ'্রণ কশ্তে লাগিলেন । 
পরে রাক্ষণ বিধিমন স্নানা-স্ত শুচি হয়! সাশ্র- 
নয়নে অধৃত বচনে বাম হন্সে দৃঢ়মুষ্টিতে আমার 
দক্ষিণ হস্দের মণিবন্ধ ধারণ করিয়া বলিলেন, 

“সত্য বল্পন, আপশার সঙ্গে ধিনি ছিলেন তিনি 

কে? যিনি শামাঁয় কলঙ্ক হইতে রক্ষ। করিলেন 
তিনি কে? আমার উপনয়ন সময়ের অধীত- 
বিগ্ভা ষাহ। ত্রিশ বংসর যাবৎ বিশ্বৃত ছিল।ন 
আজ হঠাৎ যিনি আমার মস্তিফে পদাঘাত 
করিয়৷ সেই বিগ্ঠা স্মরণ করাম্য়। দিলেন, তিনি 
কে? যিনি আমার হৃদয়সর-স হংসবৎ অনা- 
হ -পন্স-স্তি হঈয়া রঙ্ধণ্থরূপ দিনামুর্তিতে 
দর্শ দিলে- তিনি কে? মিনি ক্নার্ছনী 
পণ্যতোয়া ভাগীরথী'গে জ্োতিশ্ময়রূপে 
আমার “দয়ে শক্তি-সঞ্চার করিলেন, তিনি কে, 
এবং কোথায়, বপুন! নচেৎ এই মু্টিতেই' 
(দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া) আপনার মুণ্ড- 
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পাত করব।” আমি রোমাঞ্চিত হইয়া মু 
'ভাঁষে বলিলাম “তা মন্দ কথ! নয়, আমা” কৃত- 
কর্শের প্রীয়শ্চিত্তের বিধান এখন আপনি 
আমলে আনিতে পারেন বটে । কিন্গ জিজ্ঞাসা 

করি আপনি ভয় কবেন কাকে ?” ব্রা--“এট 
মুহ্ঞ্জে কাহাকেই নয় হাব পুর্নে কর্তাম এক 

জনক” অমি-:কাকে”। ত্রা_%আমার 
গৃহৃলক্্মীকে 1” আকমল! দেবী গৃহলক্মীকে ! 
ব্রা-- 'কমলা! চঞ্চল বড় একখানা আমার 
মনে কখন আসে টাসে না মশায়, 

আমার সহ্ধর্শিণী গৃহলঙ্্ীকে সর্বদা ভয় 
কর্তাম । আস্অ'র এই কাঁলীঘাঁটে কাঁদীমাকে 
ভয় কর্টেন না 1”. ত্া-না, আমি যে 

সেই মংয়ের ছেলে, মায়ের কাছে ছেলের 
অদূর শী, আন্দার বেশী, তিনি আঁমাকে 
কখন লাল চক্ষু দেগন নাই।” আ-- 
“আচ্ছা আপনার গ্রঙ্ক্ষীকে ভয় কর্জেন 
কেন” ? বা-৮“অআ'মার স্বেচ্ছাচারের বাধক 

বলির” আ--"শ্বেচ্ছাচারকে পাপ বয় 

কি কোন দন আপনার ভয় হয় নাই ?” ব্রা 
“পাপের বোঁধই আমার নাই, ভয়ত পরের 

কথা৷ পাপের বে ধ থাকলেত এত দিন পুণ্য 
সঞ্চার কর্ত'ম।” আ--প্পাপের বোঁধ নাই 

থাক, তবে পুণ্য যে কিতা আপনর বোধ 
চিল ?” ত্রাণ, সাধা থাকি'ত জীবকে কট 

না দেওয়াই যে পুণ্য ত বুঝত'ম ” আ--“ণতপ্ব 
য'থচ্ছচাঁ* দেখাইয়া আপনার পরিবারবর্গকে 
কষ্ট দিতেন কেন?" ব্রা--“আমি ভাবতাম 
জ'বের ইচ্ছা মৃত্যু। এবং কষ্টই মৃত্যুম্বরূপ 
হইয়।. জীবকে ছঃখ দেয়। সুতর।ং ভীব 
আপন ইচ্ছারব শ থাকিয়৷ ক্টকে কষ্ট বলয়! 
স্বীকার না৷ ক'রলেইত সব গোঁদ চুকিয়] য'য়। 
তাহ। হইলে অন্তরে যথেচ্ছাচারে অনায়াসেইতে। 
বন্তুঃ থাকিতে পারে ।” আ--”তবে আপনিও 

ও 

৮৮১ 

প্রমোদ: কাননের আকাশ কুল্ুষ সৌরত- 
মদে মন্ত না হইয়া আপন ম'নসক 
কষ্ট ইচ্ছা খ্বারা অস্বীকার করিয়া সন্ষ্ট থাকিতে 
পারেন ত1? তাহ হঈলে স্বেচ্ছ'চবর, ভে'গ- 

বলা অ'পনার অনায় সেই ত। তাগ হইয়া 

যাইত। এবং জীবে মৃতই যে শীবাত্মার 
মব্ননতা, তাহ'কে ইচ্ছা দ্বার! বঞ্ধিত না করি! 
আপনি ন্ুশী হইতে পাঁরিতেন তা?” ব্রা-” 
“অ'পনার গুরু কে? দয়া করিয়, কি একব'র 
তাহার দর্শন দেওয়াতে পারেন না? আমি 

নপ্লাম ““যিনি নিত্যনিরঞ্ধন পরমাত্ম'ম্বরূপ 
সেই নিত্যগাপাগ ওরফে শ্রীত্রীমৎ অবধূত 
জ্ঞানান্দ মহ র'জ তিনিই অমার গুরু দব ! 
অধুনা তিনিই গুপ্তাবত রকপে ধরাশামে অব- 
তর্ণ ইহাই অধিশ্থীকার করি। উপস্থিত 
তিনিই আপনার জীর্ণ দেহতরীণ ভবপ'র়ের 
রু্ণণার ।” এই কথা! বলিতে ন! বঙ্গিতে গুরু- 
দেব আজ্য়' অথার পা দাড়াউ'লন। 
তাকে দেখিবণমাত্র বর্ষণ শূন্তস্থিত ম'ংস 
পিগুব ধুম করিয়া তাহার পদগ্রান্তে পড়িয়। 
গেগেন । তৎক্ষণাঁ আমি ত্রাঙ্ষণকে ধরিয়া 
তুলিলাম। সেঃ ঘাটে যে সমস্ত লোক প্রান 

ক'রঙেছি'লন, তাহার] অবাক হইয়া পরস্পর 
নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়। গুরুদেবের 
মুখের দিকে তাকাইয়। রহিলেন ৷ ভিড় দেখিয়া! 

গুরদ্দেব স্থানান্তরে গমনোছধত হইলে আমরাও 

ভীঁহ'র পশ্চাদমুধাবন করিলাম । পরে তিনি 

একটি নির্জন বিটগীতলে  শু!মলক্ষেত্রে দড়া- 
ইয়। জিজ্ঞাস কগিলেন “তুমি থাক কোথায়?” 
্রাঙ্ধণ উত্তর করিলেন “আমার বাড়ী ভিন্ন 
জেলায়, কর্ম্নোপলক্ষে ভবানীপুরে বাসা, উপ- 
স্থিত ' আজ জাত. দিন এ অব নমক্ষিবে 
ছিলাম। আপনার: ক্কপায় সে স্থান হইতে 
উদ্ধার হুইয়। এই নিত্য সাগরে ঝাঁপ দ্দিতে লমর্থ 



সীতীনিতাধর্ম বা 

বৃরযাছি। _-এভো | আমায় রক্ষা করুম, 
স্বাগনি-. আমার গুরু, আমি আপন|র শরণ 
লুইলাম। এই বলিয়া! গুরুদেবের চরণ স্পর্শ 
করিলেন | .গুরুদেন রূলিলেন “আগ্চা »'আচ্ছা, 

হয়েছে হয়েছে, -€তামাক্ক তয় টি 'এখগ 
তুমি নাসায় যাও*।.. 

৪৫4 | ক্রমশঃ . পু 
ধরি শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ... 

গু রাধা গোবিন্দীভযাং নমঃ | 

সাকা, ০5 তাল 

১৬. 

স্ব হহবচান্ন 

(মহামন্তের জন্য সম্পাদক দারী নহে)। 
নান্তি মায়'দমং পাঁপং নাস্তি ফোগাৎ পরং বং 
না্তি জ্ঞানাঁৎ পরোবন্ধুর্নাঃস্কারাৎ পরো! রিপুঃ। 

ইতি যেরও সংহিশায়াম্। 
এ জগতে মায়ার 'সমান পাপ, যৌগধল 

অপেক্ষা শ্রে্ঠবল, জ্ঞান অপেক্ষা পরম বন্ধু এবং 
অহষ্কারের মত প্রবল বৈরী আর নাই। 

 পুর্বোজ বিষয়চতুষ্ঠয়ের শ্বরূপ ক্রমণঃ 
বর্ণিত হইপে। বর্তমান প্রবন্ধে কেবল মত 
মার়ার-স্বরূপই প্রকটিত হইল । . 

মায় বর্ন। করিবার পূর্বে মাঁয়। কাহাঁকে 
বলে; ময়! কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, ইককার 
লহিত. আমাদের কি লব্ধ প্রভৃতি বিষয় বলা 
উচিত।. শান্তে ও আছে ১-- 
"সর্ধন্তৈব হি শাস্বস্ত কর্মণো বাঁপি কণচিদ : 
যাবৎ প্রয়োগনং নোক্তং তাবত্তৎ কেন গৃঁহাতে ॥৮ 

ইতি প্রাঞ্চ:1 
অর্থাৎ যেকোন শান বা কাধ্য করিবার 

প্রারতস্ত যে পর্যন্ত উহাদের প্রয়োজন যথাযথ 
' দ্বীপে ব্যক্ত করা'না যায় সে- পর্যন্ত কেহই উহ, 
সাদরে হণ করেন না. তজ্জন্কই মায়।র স্বরূপ 
বনে প্রনৃত হইলামটু।-. [ও 

মাশ্চ মোহাত্ঘবচনে যাশ্চ গ্রাপথবাচনঃ। 
তং প্রাপয়তি য| নিত্যং সা! মায়া পরিকীর্তিতা। 
ইতি ব্রঙ্গবৈবর্তে শ্রী জন্মখণ্ডে ২৭ অধাঁয়ঃ | 

মা শক মোহার্থ বাঁচক এবং য। শব 
প্রাপণবাচক | যাহা মোহ জন্মায় ও হাই 
মায়া। ৃ 

দেবী পুরাণ মতে নিম্মলিখিতরূপে মায়ার 
স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে । যখ|)-.. 
“বিচিত্রকার্ধ্যকারণা অচিস্তিতফলগ্রচ/ 
প্নেন্ছজালবল্লে!কে মায়! তেন প্রকীর্তিতা। . 

ইতি দেবী পুরাণে ৪৫ অপায়;। 
যাহার কার্ষয ও কারণ. . অতিশয় ' বিচিত্স, 

যাহ! অসভ্ভাবিত-ফণ প্রদ/নকারিশী এবং বাঁহা 
স্ব বা উত্তজালের মত অশীক. বলিয়া গ্রতীয়. 
মান হয় তাহাই মারা । : : 

নাগোজী ভট্রের মতে “রিসাপগ্রতীতি 
সাধনং মায়া” অর্থাৎ বিসদৃশ বোধের জাধনই. 
মায়।। রি 

. কেহ কেহ মায়াকে, “অমন - টপ পু 
যায়” এইরপ রালয়া থাকেন, ৮ - ৮8 



শ্রীঞ্ীনিত্যধন্ম বা সর্ববধর্সমন্থয 

: শ্রীভগব্তে মিয্ললিখিতরূপে মারার শ্বরূপ 
বি হইয়াছে বথ! )--- 

: সট্টিকালে ভগবান্ আদৌ মাঁয়াৎ গ্রকাশয়া- 
মসি। . সা ভ্র্টদৃশ্যানথসম্ধীনরূপা কার্ধযকারণ- 
রূপাচ। সন্বরজন্তমোগুণময়ী | তন্তা মায়ায় 
মহত্ত্ব জাতং। তত্মাদহঙ্কারঃ | তন্মাৎ পঞ্চ- 

ভুত ত্মাৎ ব্রঙ্গাগুম্। 
ইতি ভাগবতমতম্। 

স্যষ্টিকাজে ষড়ৈগধাশ।লী পরমেশ্বর মায়ার : 

প্রকাশ করেন। সেই মায়া দ্রষ্টাও দৃষ্ 

পদার্থের : অনুসন্ধানরূপিণী কাধ্যকারণময়ী, 

সব্বরজন্তমোগুণ ম্বরূপা । মায়ার শক্তি দিবিধ ; 

আবরণ ও বিক্ষেপ। মাঁয়া হইতে মহত্ত্ব, 

মহত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত 

ও পঞ্চভূত হইতে এই ব্র্ষাণ্ডের উৎপত্তি 

হইয়াছে। 
এ দৃশ্ঠষান জগতে মায়ার শঞ্চি অতুলপীচা। 

মায়াব্ধ জীন প্রহিক শুখ প্রত্যাশায় কিন! 

করিতে পারে ? ধর্শা, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই 

চতুর্ববর্গের সমভাবে সাধনাই সাধারণ মানবের 

লক্ষ্য ও কর্তব্য । কিন্ত মীয়াকিষ্ট জীব গ্রাঁয়শ; 

ধন্ধ ও মোক্ষকে বহ্যত্-সাধ্য মনে করিয়া ধম" 

মোক্ষাম্থকুল কার্য সম্পাঁদনে তৎপর হয়েন না। 

তজ্জন্তই শ্রুতি মুক্তি-পথ-ভট-ভ্রান্ত-মানবকে 

লক্ষ্য করিয়! বলিয়াছেন )-- 

প্ধন্দার্থকামাঁঃ মমমেব সেব্য। 

ধ একোহশক্তঃ সজনোজঘন্তঃ |” 

ধর্দ অর্থ কাম এই তিনটিকে সমভাবে সেবা 

কর। র্বতোভাবে কর্তব্য। যে মানৰ 

ইহাদের এক *মকে পরিত্যাগ করিয়। -সংয়ার 

পথে ধাবিত হয় সে অতি হেয়। 

মোহীচ্ছন্নহদদ. জীবমাত্রইী বাসনার 

দাঁলাসুদাস? মায়ামুগ্ধ জীবের অস্তিত্ব সুর্য্যান্তের. 

স্তায় সহসা অনস্তকাল-গর্ভে বিলীন হইয়া 

থাকে মাঁয়ার শক্তি বিগ্ঠা ও অবিগ্াাতে প্রতি 
ফলিত হইয়া ছ্বিবিধ ফঙ্গ প্রসব করে; জীব- 
মাত্রই মায়া রজ্জস্কারা। বন্ধ হই নানা কেশ 
ভোগ করিতেছে । 

এ বিচিত্রময় সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
বখনই যে দিকে আমরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করি 
এখনই সেইদিকে প্রন্কতির এক অপূর্ব 
অচিষ্ত। লীলালহরী আমা'দিগের মনোময়-ভীব- 
সাগর উদ্দেলিত করিয়া বিশ্বতরষ্টীর অনস্তগুণ ও 
মাহাত্ম্য গ্রদর্শন করিতে থাকে । 

আমরা! মায়ামুগ্ধজীব বলিয়াই জাগতিক 
দৃশ্তা্ণনে সমধিক স্পৃহাস্িৎ। আকাঙ্ষা 
আছে বলিম়াই আঁমরা জীব পদবাচ্য কিন্ত'এ 

জগতকে ( গচ্ছতী[ত জগৎ) গণনশীল বুঝিয়া 
যিনি বাহ্যস্তর উপর কেবল ভগবানের প্রভাব 
বা অত্তা হৃদয়ঙ্গম করেন তিনি জীব নাঁষে 
অভিহিত হুইলেও ভগবানের নিত্যানন্দধাম- 
প্রার্থী একজন সাধক, তাহার ভাঁবরাজ্জো নিত্য 
কত শত শর্ত নব নব ভগবংপ্রেম উদ্দিত হ্ইয় 

ত'হাঁকে হুবদর্শী করিয়া তুলিন্তেছে। সাধারণ 
জীব যাহাকে চন্দনতন্ক জ্ঞানে আলিগন 
করিতেছেন, ভগবতপ্রেমক হয়ত তাহাকে 

আবার ববিষবৃক্ষজ্জানে পরিহার করিতেছেন 
নগণ্য জীব যাহাকে উল্নতির সোপান জান 
করিতেছেন, ভগবদ্ূভক্ত তাহাকে হ্হত 

অবনতির মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন। 
ভঙ্জন্তই জীবমাত্রই বলিতে প্রয়াসী যে এপ 
বৈষম্যের প্রকৃত কারণ কি? “কারণাৎ কার্ধ্য- 
গুণা আরতস্তে” কারণ হইতে কার্ধের উৎপত্তি 

হয়; কারণ ব্যতীত কার্ধ্যোৎপত্তি কখনই 

সম্ভবেন। | কাগ্গেই এম্থলে আমাদিগের 

পূর্বোক্ত বৈষম্যের কারণ জুধীজন, প্রমুখ 
সবিশেষ উল্লেখ পূর্বক দেখাইতে হ্ইবে | * 

প্রথমতঃ দ্বেখ। যাইতেছে যে, মায়া 



আধিগতা বলেই. জীব ভগবৎ প্রেমে অনাঁসক্ত 
হইয়া সাতিশয় দুঃখ ভোগ করিতেছে । মায়া 

অবিছ] পথে প্রধাবিত হইলে প্রায়শঃ কুফল সমূৎ- 
পাদন করে । এই অবি্যাময়ী মায়! যাহাদের 
ক্বাধিষাত্রী দেবত। এবং কর্তব্যাকর্তবা প্রদর্শন- 
কারিণী, তাহারা জাগতিক বস্কনিচয়ে ভগবৎ 
সত্তার উপলব্ধির পরিবর্তে সর্পেতে রজ্জুভ্রম 
কিম্বা বণশুন্ত আকাশে নীলিমা ভ্রমের ক্কায় 
ভ্রক্রমে স্বকপোল-কলিত বহুপ্রকার অনর্থজালে 
আবদ্ধ হয়েন ও পরিথামে চরম অশাস্তি ভোগ 
করেন। মায়াবদ্ধ জীব স্বকীয় অনিষ্টের পথে 
সর্বদা অগ্রগ'নী হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এ 

বিষয়ে মছর্ষি কপিল সাংখনুত্রে বলিখছেন ;-_ 

অহিনিন্ব য়নীবৎ 
কোনও সর্প তাহার পরিতাক্ত নির্মোক 

( খোলস ) মমত্বজ্ঞানে মুখদ্বার। গ্রহণকরণ্ষঃ 
স্বগর্তে ল্র! যাইয়া আহিতুণ্ডিক ( জাপুড়ে ) 
কর্তৃক ধৃত হৃইয়াছিল। এই ঘটন প্রতাক্ষ করি] 
মহর্ষি কপিল উপদেশচ্ছলে বলিতেছেন £__ 
সর্প ঘেমন স্বকীয় শরীর হইতে ত্বক ( খোলস) 
ত্যাগ করিরাও মমেদং শরীবম্ ইহা আমার 
শরীর এইরূপ মমতায় বদ্ধ কঈয়! মুখদ্বারা তাক্ত 

ত্বক গ্রহণ করিয়! নিজগর্তে লইয়] যায় এবং 
অব" শষে সাপুড়ে দ্বার ধুত হয়, সেই প্রকার 
বন্ধ-জীব উহ! আনার ইহা আমার এইরূপ 
আমিত্ব জ্ঞানে যে.-সমন্ত বিষয় গ্রহণ করেন. 
উদ্ত-বিষয়ই পরিণামে বিনাঁশের ব" মুক্তির প্রত 

কুল কার হুইয়া দাঁড়ায়। (পূর্বোক্ত কত্রের 
নান। প্রকার ব্যাখ্যা গ্রচলিত আছে, তাহা 
এস্থলে প্রকাশিত হইল না )। 

অতএব ই স্থিরীরৃত হুইল যে মায়ামুগ্ধ 

প্ী্রীনিত্যধর্্ বা সর্ববধন্মসমন্থধ | 

জীব অবিষ্তার প্ররোচনায় বিপথগামী হয়! 
জাগতিক বস্ত নিচুয়ের উপর সুঙ্দৃষ্টি ব1 
পর্যবেক্ষণ ( 00561868010) ) করিতে ১ ন| 

পারিয়া যাহা বাহিক হদয়ঙ্গম করেন তাহ! 
সর্বথ! মিথ।। মিথ্যাজানের কারণ এক 

মাত্র অবিষ্ভাময়ী মীয়। | *. | 
পক্ষান্তরে মায়া জ্ঞানণথে অগ্রগামিনী 

হইলে জীব মাত্রই তব্বদরী হইয়া থাঁকেন, 
কারণ পরমতত্ব-প্রকাশিকা' শক্তির বিকাঁশই- 
জ্ঞানের প্রধানতম ধর্ম । আবার জ্ঞানাবির্ভীবের 
কারণ সধু সঙ্গ ধর্শাস্ত্রাধায়ন প্রভৃতি । 

পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে যে মারা রি ও 
অবিগ্ভা এই উভয়কেই অবলম্বন করির' ধাবিত 
হয়। কিন্তু যে মায় জ্ঞানোৎকর্ধসম্পা্দনে 
প্রকটিত হক াঁহ| জীবের উন্নতির হেতু; 
আর অবিষ্তাবৃদ্ধিকষ্পে যে মায়ার আব্র্ভীব 
তাহা জীবর চরম ছুঃখের নিদান। | 

একজন সম্তরণপটু এবং একজন সম্ভরণা- 
ভিজ্ঞ লোক যপ্দি দৈবক্রমে জলমগ্ন হয় তাহা! 
হইলে যেমন সন্তরণপটু জলনিমগ্ন ন! 
হইয়া] বরং জলের উপর ভাসমান থাকে, 
সন্তরণ বিদ্ধাবলে পারে অবতীর্ণ হয় এবং 
অপর. অস্তরণাঞ্দজ্ঞি ব্যক্তি জলে পতিত হওয়া- 

মাত জল্মগ্জ হইয়া গ্রাণ গ্যাগ করে ভত্রপ জীব 
মাত্রই মায়! ঘারা অংলিপ্ধ থাকিলেও কেবল 

কর্দসংযুক্ত জ্ঞান বলে মায়াতে আবদ্ধ ন1 হুইয়। 
মুক্তির অস্ুকুল পথে চলিতে খাঁকে আবার 
অবিগ্বার আশ্রয়ে সেই জীবই পাপ'নলে দ্খ্বী- 
ভূত হইয়] ধ্বংস প্রাপ্ত *র। ক্রমশঃ 

শ্রীরমণীভূষণ শাস্ত্রী বি 

কাব্যব)াকরণতীর্থ 



্রীনিত্যধর্শা বা সর্ববধন্মসমন্থয ২৮৫ 

নৈমওব-অন্পন্লা 

(পূর্ব প্রকাশিত অংশ্রে পর )। 

মতামতের জন্ত সম্পাঁ'ক দায়ী নহেন 

শ্চী মাতার এই অপরাধ কত সামান্য 
তাহ! চৈতগ্'ভাগবতকার বর্ণন করিয়াছেন। 

আমর] উহার কিয়দ্ংশ নিম্নে উদ্ধত করিয়া 
প্রবন্ধ শেষ করিলাম £-- 

«মনে মনে গণে আই হইস্। সুস্থির | 
অদ্বৈত সে মৌর পুত্র করিল বাহির ॥ 

ক রঃ ্ 

না রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি আই । 
এই পুল্র নিল মোর আচার্স্য গোলাঞ্ছি ॥ 
সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই। 
কে বলে অদ্বৈত -দ্বৈহ এ বড় গোসাঞ্ঞ ॥ 

সঃ ঃ ন 

সবে এই অপরাধ আর কিছু নাউ । 
ইহারি লাগিয়! ভক্তি না দেন গোঁসাঞ্চি। 

্ ঃ ১ সঃ 

জননীর লক্ষে শিক্ষা গুরু ভগবান । 
বৈষ্ণবাঁপরাধে কর যেন আবধান ॥ 

পাঠক ! শচী মাতার এই অপরাধ কত 

সামীন্ তাঁহ।৷ সহজেই অনুমেয়।। আমরা এ 

সম্পর্কে কোন সমালোচনা! করিব ন1]। চৈতন্ত 
ভাগবত-কার ইহার যে বর্ণনা! করিয়াছেন, 
আমর! নিয়ে তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত 
করিব-- “ভু 
মনে মনে গনে আই হইয়! সুস্থির | 

_ অন্বৈজ সে “মার পুত্র করি] বাহির ॥ 
_ তথাঁপিহ আই বৈফবাপরাধ ভয়ে। 

কিছু না বোলয়ে মনে মহা! দুঃখ পায়ে ॥ 
গু ৬০ ক 

ছাড়িয়। সংসার সুখ প্রভূ বিশ্বস্তর ৷ 
লক্ষ্মী পরিহরি থাকে অনৈতের ঘর ॥ 
ন! রহে গৃহেতে পুত্র হেন দেখি অই। 
এ হো! পুত্র নিলা মোর আচার্য গোসাঞ্রি | 

সেই ছঃখে সবে এই বললেন অ'ই। 
কে বলে অদৈত--দৈত এ বড় গোসাঞ্জি 
চন্দ্র সম এক পুত্র কর বাহির । 
এ হে] পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥ 

সবে এই অপব্াাধ আর কিছু নাঁঞিং। 
ইহার লা'গয়। ভক্তি না দেন গোসাঞ্ডি ॥ 

গং ঃ গং 

জননীর লক্ষ্যে শিক্ষা গুরু ভগবান । 
বৈষ্কবাঁপরাধে করায়েন সাবধান ॥ 

কৰি বৃন্দাবন দ্রাস “শচীদেবীর বৈষঃব- 
অপরাধ খণ্ডন” উপখ্যান লিখিজে গিয়া উপ- 
সংহারে পাঠককে শ্ুমধুর ভাষায় যে উপদেশ ' 
গ্রদ্ধান করিরাছেনঃ তাঁহা। পাঁ* করিলে মন্প্রাণ 

শীতল হয়। মনে লয় তক্তকবির চরণপ্রান্তে 
লুটা-রা পড়িস্পচরণধূলী মস্তকে ধারণ করিয়া, 
ধস্ত হই! ধাহারা সংতীহারা অপরকে সং 
পথে চালিত করিতৈ কত ন। প্রয়াস পায়! 
কবি বলিতেছেন ;স্যাহার রসল। কৈষব- 
নিন্দায় কলুষিত তাহার পাপের খণ্ডন নাই।, 
তাহাকে রক্ষ। করিবার জন্য তাহার পৃক্সমর্থন' 
করিবারও লোক এ সংসারে অতি বিরল 
বৈষ্ব-নিন্দুকের আশ্রয়দাতাকেও ন্ুচতুর কৰি 
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জ্তর্ক করিতে বিরত হন মই । তিনি 
লিখিয়াছেন, নিন্দুকের আশ্রয়দাঁতাও এ পাপের 

হাঁগ হইতে - এড়াতে পারিবেন না। এক 

মাত্র অধি-র ভেদেই পাপের খণ্ডন হ্ইয়। 
থাকে ১। বিশেষ 'ধিকারী বাক্তিই নিত্যানন্ৰ 
প্রস'দে পাপ-্মুক্ত ইরা থাকেন ১। পক্ষাস্তরে 
অনধিকাৰী র্যক্তি আশ্রিত নিন্দুকলহ পাগ- 
পক্ষে নিমজ্জিত হয়। দীন হীন প্রবন্ধ কেখক 
ধর্ম কথা কিছুই বলিতে চাহেন না; তিনি 
বিষয়-মদে মন্ড এবং সংসার ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র কীট 
মত্র। দ্বীনত। প্রদর্শন হেতু গাহার এ 
উক্তি নহে-_ধর্মসন্ন্ধে প্রবন্ধ লেখিছে যাইয়'ই 
কম্পিত ব্সস্তরে 'এই সরলতা ব্যক্ত করিলেন । 

এ স্থলে উঞ্মিত হদয়ে একথাও প্রকাশ 
করিতে ইচ্ছ! করি যে, অধুনা কোন ফোন 
লেখককে সাম্প্রদায়িক ভাবে বিভোর হইয়া 
একে অন্ছের প্রতি মিল্পাবাদ করতঃ শ্রীণ্রীনিত্যা- 

জীস্রীনিত্যধর্ক্ বা সর্ঘবধর্মরসমন্থয 

মন্দ প্রদর্শিত পথের অবমা না! করিগ্েছেন 
দেখিয়! বাধিত হইয়াছি। বস্ততঃ এবস্িধ 
লেখক যদি কোন ধর্মপত্রিকায়--অপরকে 

নিন্দা করিয়া! শ্বীর রচনাচাতুর্ধ্যের পরিচয় 
প্রদান করেন তবে তদপেক্ষ। গভীরতম হুঃখের 

বিষয় আর কি হইতে পারে ? আমরা তীহা- 
দের নিকট গবং খামাদের প্রি পাঠকগণের 
সম্মুখে বৈষ্ষ কবির একটি চমৎকার উক্তি 
উপস্থাপিত করিয় বিদায় গ্রহ* করিলাম । 
“নিত্যানন্ প্রসার্দে সে গৌরচন্্ জানি । 

গত নিতনন্দ এ্রসাদে সে বৈষবেরে চিনি ॥ 

নিত্যানন্দ প্রসারে -স নিন্দা যায় ক্ষয়। 
নিত্যানন্ন প্রসাদে সে বিঝুর ভক্তি হয় ॥ 
নিন্দ। না ই নত্যানন্দ সেবকের মুখে। 
অহ্নিশ চৈতন্তের যশ গায় সুখে” ॥ 

( চৈতন্ত ভাগবত মধ্যখণ্ড )। 
শ্রীমণীজ্রকিশোর সেন। 

(৮) 'করাপ অধিকাতী বৈষটবনিন্দ। করিলেও কৌন অপয়াধ হথনা শান্প্রমাণসহ তাহার 

উল্লেখ করিলে পাধাগণের বুঝবার সুত্ধি। হইত । আমাদের বিবেচনায় কোন ভক্তই ভক্ত দ্রোহ 

ব। ভক্তানন্দ! অপরাধ হইতে অব্য।ভতি পান না তবে স্বীর কুকর্মজনিঠ অন্ুতাপানলে হৃদয় দগ্ধ 
হষ্টলে যখন ও অপবীধ খণগুন ভম্ত করযোড়ে উ্ীমন্ষিগ্যানন্দ প্রভু শরণ পন্জ হন তখনই য় 
নিতাইএর দয়ায় তাহার দেই অপরাধ মে।চন হয় মাত্র সেই জন্য বোধ হয় বঙ। হইয়াছে-- 

“শ্ত্যানন্দ প্রগাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয়।” 
লম্পাদক। 



'জীতরীনিত্যধর্্ বা সর্ধধধশ্মীসমন্থয । 

|ঙ্গেবল্লাজ্কচশ্পন্নি 

'আশ। মিটিল, গ্রাণ মাভিল, দীন দয়াল, ভক্তবৎসল, 
হেবিয়। চরণ হুটী। | (তব) নিআক্ষন দীনজন। . 

রূপ কেরিয়া, . আপনা ভুলিয়া, দ্ীনতা ভিক্ষা, চোমারি শিক্ষা, 
' চরণ কমলে লুগী ॥ ্ রাজ-বেশে ভন পাই । 

পলকে অঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে, দুর ভূতে দেখি, ভয়ে ভয়ে ডাকি, 
| পশিল কি সেন ভাব। নিকটেতে যেতে নাই । .. 
চক্ষে চাহিয়া, মাতিল হিয়।, তে'মার লীলা, ভক্ত সনে খেলা, . 

... পুর্ণ যেন কি অভাব । দর্শন-স্পর্শন সেবা । 
ভূলিনু বিশ্ব' মধুর হান্ত, ছুয়ারে ঠাড়াই, কিছুই ন] পাই, 

নেহারি তোমার মুখে ।  ভক্তি-তব-সমুস্তবা | 
সর্ব-সমক্ষে, পরিতে বক্ষে? হেরিতে তোমা, . দিতে হয় জমা, 

: চাহিল হৃদয় বুথে ॥ দর্শনী, একি বিপদূ। 
চঞ্চল চিতে, বাহু বাড়াতে, দ্বারেতে দ্বারী, পথ রদ্ব করি, 

প্রাণে হইল বাপন! । কেমনে হেরিল পদ |. | 
ভীত অন্তরে, ডাকি কাঁতিরে, একি বিচার, ্রীন অবতণর, 

করহু পূর্ণ কামন1॥ তোমার জনমভু'ম। 

মানস চক্ষে,  »ওরূপ লক্ষে, করুণা করে, 'এস বাণ্ছরে, 

এতদিন পুজে ছিন্ু | মিনতি করি চর ণ। 
প্রত্যক্ষে হেরি, রূপ মাধুরী, এপ চলিয়া, দরে ফেলিয়া, 

পুলকিত হুল তনু ॥ রতন-ভূষণ-সাজ । 

বাল-চপল, আখি যুগল, ধূলি মাখিয়া।  হাদয় খুলিয়া, 
চঞ্চল-পদ স্থির । বসছে হদয়-মাঝা। . . 
ট্ত, চার-শোঁভিত, করহে নৃতা, মধুর তথ্য, 

.. সন্দর বদন ধীর ॥ জুড়াক তাপিত প্রাণ ।: 
ভূষিত স্বণে, বিবিধ বর্ণে, করুণ! দ্রির, সঙ্গে খোলয়া, . 

| চারুবাস পরিগ়্াছ'। দুর কর অভিমান । 
দিব্য মন্দিরে, . রত্ব আধারে, ছাড় ছলন1,.. ভক্কে ভুলণ, 

ভক্ত-সেবা লইতেছ । পাইয়া ভোগ-বি ?স। 
দেখি. এবেশ, পাইছ রেশ, কাত র ডাকে, চিত পুলকে,. 

| তু ঝাঙ্গালের ধন। চরদ্রাস হরিদ্াস। . ক: 

দ্বিজ রলরঃষদাস]াকু বংশী - রহ 'রঙ্াস, গোস্বামী: 

,...ঞ&.- মতামতের অন্ত সম্পাদক দায়ী নহে 
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৮৮ নিত্যধর্ম বা সর্ববধর্মীসমন্থয় | 

বাহন জগ্ভবন্ন 

( পুর্ব প্রকাশিত অংশের পর। ) 

মা! একবার দেখা াও। আমি এমন 
ক'রে ভেসে ভেসে আর কতকাল বেডাঁব মা। 

»সংসার চাঁডিল|ম, সঙ্প্যাসী হলাম, মনে আবি- 
লাঁম বহির্জগৎ প্রম'দ-পূর্ণঃ মানুষ বড়'অরুকজ্ঞ, 
বড় স্বার্থপর ; তাই নিঃসঙ্গ হইলাম ;--যনো- 
রাঁজ্যে যাত্রা করিলাম । এই অংশ! মা! 
সেখানে প্রতারণা নাই, স্বার্পরঙ] নাই। 
একবার হদয়রাক্কো তোমাকে খু'জিয়৷ দেখিব, 
যদি তোমার দেখ] পাই । ষাগেো! এখানে 
কি তোমার দেখ] পাব? আমার কি আশ! পুর্ণ 
হবে মা? এ কি যা! এখানে যে বড় 
অরাজকতা । ছয়টা দলা আমার জন লুঠে 

খোল মা! এমন সোণার র্রাজ্য যে 

ছারখার করেছে । এবাজোর যে দিকে 

দৃষ্টিপাত করি সেই দ্বিকে যে নরক চিত্র! মা! 
আর বুঝি তোমার দেখা “পলাম ন1। হৃদয়ের 
হ্তরে স্তরে যতদুর দেখি সমুদয় যে আত্মবঞ্চনার 

জলম্ত লেখা । আমিযে আত্মহতা! করে 

বসে আছি মা! এ আত্মঘাতী কি তৌমার 
দেখা পাসে? মা! শুনেছি তুমি শুভম্করী; 
আবার তুমিই ভয়কশী। তাই বলি মা দন্তজ- 
্লনি! তুমি অসি হস্তে রগোন্মাদিনী বেশে 
আমার অনোঁরাজোর এই দল্াগণকে দল- 

অদ্কার কর। মা! যে'্গাবেই তোমার ইচ্ছা) 
হয় একবার আমায় দেখা দাও। মা! তুমি 
ন। সর্ধবা”পনী ? তবে তোমার দেখা পাইনা 
কেন ম'! গুরুমুখে শুনিয়াছি, ম1 তুমি 
ক্রু অতি ক্ষুদ্র কমনীয় কুন্ুমে আছ আবার 
অতি বড় ভাশ্বর সৌরমগুলেও .আছ। 
তুমি শুচিতে আছ, তুমি অগুচিতেও 
আছ! তৃ্রি সর্দভূতে আছ তথাপি আমি 
(তামায় দেঞ্চতে পানা কেন মা? তুমি কখনও 

জননীন্তন স্বপ্ধরূপে জীব পেষণ কর; কখনও 
মহাঁকাঁলের হদবে নাচিতে নাঁচিতে পলকে 

প্রর় কর। বল মা! কেবল আমিই 
ভোমাকে দেখতে পাই 1ক্গেন? অন্মার 
নয়নে একি ঘোর ত্মঃ আবরণ দিয়ছ মা! 

দয় করে আমার আবরণ খু'ল দ"ও। 

তোঁমাকে দেখে চাউ মা! অনেক প্দার্থে। 
কিন্তু আবার কি ধাধায় পড়িয়! তোষ'কে 
ভুলিয়া যাই। তাই তোমাকে মা ম। বলে 
ডাক্ছি। মা! তুমি কি কাঁণে শোননা? 

এত ক'রে ডেকে মরি মা! তবু দখ! দেওনা 

কেন? ছেলে ল'য়ে কত '্চামাঁসা ক'রছ মা ! 
'্মামাকে কথন ও গজ, কখনও বাজ কখনও 

সরীন্থপ, কখনও পক্ষী এইরূপ আশিলক্ষ বার 
কর।' মা! এমনোরাজা তে' তোঁঘারই। তো সং সাভালে মা! ক্রম*ত 
মা! বাজরাজেশ্বরি! তোমার রাজা তুমি জি হু বু। বেরেলি। 

| আর্মড হ্বীব্গন্র । 
গ্রাতকগাণের নিকট স নুনয় দিবেদন এই যে ছ-পাখানাঁর গোলযে!'গে কার্তিক মাসে শ্রীপত্রিক। 

ওুকাশে বিলম্ব £ ১ইল। আঁগ'মী মাসে যখালময় যাক'তে পত্রিক। প্রকাশিত হয় তঙ্ভন্ত সাবধান 

ইবা আশাকরি এবার অনুগ্রহ পূর্বক ০ করিবেন । নিব্দেন ইতি।. 

পাক ॥ 



সাম্িিক-পত্রিক্।। 

একজন মুসলমানকে, একজন থৃষ্টানকে ও একজন া্মণকে একসঙ্গে বসার! আহার করে 
_ পারিলেই'সকল জাতি এক হয় না। কিনা তাঁহাদের সকলকে বস।ইয়! একসঙ্গে উপ1সনা 

_ করাইলে সকল সম্প্রদায় এক হয় না। প্ররুত আত্মজান যাহার হইয়াছে তিনিই 
 গ্কের স্ফুরণ সর্বত্র দেখিতেছেন। যিনি সকল সম্প্রদায়ের প্রধান উদ্দেশ 

এক বুঝিয়াছেন, তাঁহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই । তিনি 
সকল সশ্রাদায়ের আধ্যাত্মিক একতা! প্েখিতেছেন »স্তিনি 

সকল সম্প্রদায়েরই আত্যত্তরিক এঁক্য দেখিতেছেন রি 
[ সর্বধর্নির্ণয়সার»৮-৬৪1৩ |. ] 

তাস 

১ম বর্ষণ ্রীপ্রীনিত্যা ৬০। সন ১৩২১, অগ্রহায়ণ। ১১শ সংখ্যা । 

| যোগাচার্্যশ্রীত্রীমদবধূত মি 
তগ্তানান্স্দ ০ 

উপদেশাবলী । 
পথও ৫ 

এরম প্রকাশিত অংশের পর )। 

্ ফকির তি ৃ শ্রোতাসবিনী বা ভাসাইয়! লইয়া যার, সেংবেই 
স্থানেই যায়। তাপিয় যাইবার .সযয় টাহার 

ূ ... যাহার পর্মেষ্খরের প্রতি স্পূ্ণ বিশ্বাস ও | মিম্বের কোন চেষ্টা থাকে না।.. প্ররুহ ফৃকির 
৮৮১৯ ফকির বেফিকির। গরেখযের, আজান খারা মা 

রঃ লোতস্িনীতে যে ত্প ভাসিতেছে, তাহাকে রা 

৭. 



২৯৭ 

শ্বিনীতে.. তৃণের ছাঁয় ভাঁসিতেছেন। তাহার 
সন্বক্ধে পরমেশ্বরের ইচ্ছা যাহ! করে তিনি তাহা- 
তেই সম্মত। তাহার নিজের কোন চেষ্টা নাই। 

ক্ষম। | | 

নিজ সন্তানের কত অপরাধ মার্জনা কর! 
হ্য়। শিষ্যও এক গ্রকার সস্তান। শিষ্যেরও 
বহু অপরাধ মার্জনা করা উচিত। অজ্ঞান 
বশতঃ অপরাধ হইয়া থাকে | সেই অন্ত অপশ- 

বাধ মার্জনীয় । 
জন্তই ভগবান ক্ষম! স্কট করিয়াছেন। অপরাধ 
মার্জনা. করিবার একেবারে গ্রয়োঙ্ষন না 
হইলে ক্ষমারও অস্তিত্ব থাঁকিত না। অপ- 
রাধের জন্তই ক্ষমা রহিয়াছে। সেইজন্য  অপ- 
রাখ ক্ষমা] করা উচিত। জগতে অপগাধ যদি 
মা থাঁকিত ত্হা হইলে জগতে ক্ষমাও থাকিত 
মা। অপরাধ আছে তাই ক্ষম:ও আছে। 

দয়া। . 
বদি তুমি বল তোমার দয়! আছে, তাহা 
হইলে অবশ্ঠই তোমার বোঁধ হইয় থাকে তুমি 
াহাঁদের প্রতি দয়। করিয়া থাক তাহাদের 
অপেক্ষা! তুমি শ্রেষ্ঠ। 

নুদীনতা আছে, তাঁহার. মধ্যে যে দয়া আছে সে 
দয়া তাহার নিজের নহে, তিনি তাহাই বোঁধ 
করিয়া থাকেন। তীহাঁর বোধ হইয়া থাকে 
সে দয়! দয়াময় হরির দয়া । তীহার বোধ হইয়া 
থাকে দয়াময় হরি তাঁহার প্রতি দ্য করিয়া 
তাঁহার ভিতর দিয়া অন্ত. কত লোককে দয়! 

করিয়া থাকেন।. . 
 হাহার মধ্যে দয়) আছে, সে দয়া তাহার 

শিজের নহে । সেইখন্য দয়া থাকিলে তাহার 
অহংকার হওয়। উচিত নহে। ধাহার মধো দয়! 
আঁছে, তিমি মিজেও ভগবানের । সেইগস্ 
তাঁহীতৈ যে ধরাআাছে সেই দ্বয়াও ভগবানের । 

অপরাধ মার্জন! করিবার 

যাহার মধ্যে প্রকৃত 

জীঞ্রীনিত্যধর্ম ব
াঁধ ৃ | 

সর্ববধন্্ম সং স্থাপক। 

রমন্তগবাগীতার মতে শ্রীকফই ধর্সংস্থাপন 
করিয়া-খীকেন। শীক্ত ধর্ম্ও ধর্ম, সৌরধর্মও 
ধর্ম, গাঁনপৎ্ৎ ধর্মও ধর্ম, জগতের প্রত্যেক 
ধর্ণহি ধর্দ সেই জন্ত বল! যাইতে পারে শীক্ত- 
ধর্মও প্রুষণ রক্ষা করিয়া থাকেন | সেই জন্ত, 
বল! যাইতে পারে শৈবধর্মও শ্রীক্ণ রক্ষা করিয়া 
থাঁকেন। , দেই জন্ত খলা যাইতে পাঁরে সৌর- 
ধর্মও শ্রীকৃষ্ণ রক্ষ। করিয়। থাঁকেন। সেই. জন্ত 
বলা যাইতে;পারে গাণপৎ ধর্মও শ্রীকৃষ্ণ রক্ষ! 
করিয়া থাকেন্টু। সেই জন্ত বল! যাইতে পাঁরে 
জগতের গরঁত্যেক ধরন শ্রীকৃষ্ণ রক্ষ। করিয়া 
থাঁকেন। পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমন্তগবদশীতা- 
মুসারে নিজেই নরনারায়ণ মহাম্ম! অঞ্জনের প্রন্ঠি 
বলিয়াছেন," ূ 
দ্ধর্দসংস্থাপন্ার্ধায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।” 

তিনিই নন্ননাবাঁদণ অর্জুনের প্রত্তি কেবল মাত্র 
বৈষ্ণব ধর্ম সংস্থাপন জন্য অব্ণীতে অবতীর্ণ হন 

এবন্প্রকার বলেন নাই । শ্রীকষ্ণ কথিত গীতার 
এ ঙ্লোকে ধর্ম শব্দের অর্থ, সর্বধন্ বুঝিতে 
হইবে। শ্রীক্ষ্কচ পরমেখর। তীহার পক্ষে 
জগতের সর্ব জাতিই আপনার । . জগতের সর্ব 
জাতি তাহার স্থজিত বলিয়া জগতের সর্ধধশই 
তখহার ধর্ম । তিনি সর্বশক্তিমান ফড়েম্বর্যপূর্ণ 
ভগবান। সেই জন্ত সর্ধবধণ্মী রক্ষা! করিবার 
ক্ষমত। কেবল মাত্র-তীহারই আছে। সেই 
জন্য তিনিই সর্বধর্ম রক্ষ/ করিয়া থাকেন। 
তিনি দেশের নাঁনা মহাঁপুরুষগণের মধ্য- 
দিয়া নানা প্রকার ধর্দের প্রচার কবিতেছেন। 
তিনি গৌরঃঙ্গ অবতারেও সর্করধন্ম স্থাপন করি- 
যাছিতেন। সে অবতারেও . তৎকর্তৃক কোন, 
ধর্মের হানি করা হয়'নাই। তিনি উদ্নার তাবে 
যধন হরিদাঁস প্রভৃতি নীচ কুলোপ্ত মহা-. 
গণকে পর্ধ্যস্ত আশ্রয়. প্রদান করিয়াছিলেন। 



্রীপ্রীনিত্যধদ্ম বা 'ঈর্ববধর্মামনথয় 

ভগবাঁন গুণগ্রাহী বলিয়া অতি নীচ কুলোস্ঘব 
কোন ব্যক্তি বিষুল্তক্তিপরায়ণ হইলে, তিনি 
র্তাহীকেও : পদাশ্রয় প্রদান - করিয়া থাকেন। 
তাহার রামাঁবতারে সে বিষয়ে উক্জল দৃষ্টান্ত 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । তিনি বামাবতাঁরে 
নিষাদ কুলোস্তব ভক্তিমাঁন গুহকের সহিত পর্যাস্ত 
মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রবণা 
শবরীকে যে অমানুধী দয়া করিয়াছিলেন বাহার 
বাঁক্সিকীয় রামায়ণ, ম্হামুনি বেদব্যাস প্রণীত 
অধ্যান্ম রামা্ণ এবং ভবিষাপুরাণাদি পাঠ 
করিয়াছেন, তঁহাঁরাই সে বিষয় অবগত হই- 
যাছেন। এ সকল শাস্ত্র বুঝিবার জন্ত দিব্য-. 
জ্ঞান বাহার অবলম্বন হইয়াছে তিনিই বুঝি- 
ফাঁছেন কোন অধম কুলোত্তন বাক্তিরও বিষু- 
ভক্তি হইলে, তিনিও অতি উচ্চ জাতি মধ 
গণ্য হইন্বা থারেন। তিনিই বুবিধাঁছেন মহা- 
পুরণ বা পঞ্চমবেদ ম্হাভারতান্ুারে এ প্রকার 
ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ মুনি বলিয়া পরিগণিত হইয়া 
থাকেন। সর্বধর্মসংস্থাপক সর্বদেশের পরমেশ্বর 

লর্বদেশের ভক্তবুন্দকেই শ্রেষ্ঠতা প্রদান 
করিয়াথাকেন। তিনি সর্ধদেশের সর্ববধর্থেরই 
সংস্থাপক । সেই জন্ত স্বপ্নই তৎকর্তৃক 
স্থাপিত ও রক্ষিত হইয়। থাকে । বৈষ্ঞবধর্মও 
পরমেশ্বরের ধর্ম, শাক্তধর্শও পরমেশ্বরের ধর্ম, 

শৈবধর্দও পরমেশ্বরের ধর্ম, সৌরধর্মও পর- 
মেশ্বরের ধর্শ, গাণপত্ধন্্ও পরমেশ্বরের ধরন । 

জগতে যত ধর্ম আছে সে সকল ধর্মই পরমেশ্বরের 
ধর্দ। পরে জগতে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় 
নানা দেশের মহীপুকুষগণ কর্তৃক যত ধর্শের 
সংস্থাপন হইবে, ষত ধর্ম প্রচাকিত হইবে আমা- 
দিগের বিবেচনায় সে সকলের প্রত্যেক ধর্মও 
পরমেস্বরের ধর্ম । সেই জন্ত সে সকল ধর্মের 
উদ্দেশ্গেও এপ্রণাঁম করি। পরস্েখর, ধর্মরাজ । 
পিবরগী পরমেশ্বরের ধর্দুই বাহ্ন। পরমেশ্বর 

২৪১ 

শিবরুষই ধর্ম চালাইয়া থাঁকেন। -্রয়ং. শিব 
কৃষই ধর্ম চালাইবার বর্তী | এ 

ভগবান শ্রীকষ্ণই শাকের শক্তি। সে 
সমন্ধে গায়ত্রী তন্বে এবং গৌতমীয় তন্ত্রে প্রমাণ 
আছে। ভগবান শ্্রীকুষ্জই শৈবের শিব। 
সে সধন্ধেও গায়ত্রী তন্ত্র প্রমাণ আছে । জগ- 
মাথ শ্রীকষ্জ$ই গণেশ । সে সঙ্ন্ধে প্রসিদ্ধ 
উৎকল খণ্ডে বিশেষ প্রমাণ আছে। তগবান 
শ্রীকষ্ণই কুর্ধা। সে সম্বন্ধে আদিত্যপুরাঁণে 
প্রমাণ আছে। অতএব সেই জন্তই বলা যাইতে 
পাঁরে ভগবান শ্রীরুষ্ই শাক্তধর্মম বক্ষ! করেন। 
অতএব সেই জন্যই বল! যাইতে পাঁরে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণই শৈবধর্ম রক্ষ। করেন। অতএব সেই 
জন্তই বল! যাইতে পাঁরে ভগবান শ্রীরুষ্ণই গান- 
পত্ধন্্ রক্ষ। করেন। অতএব পৌই জন্ত বলা 
যাইতে পারে ভগবান শ্তরীকৃষ্জই সৌরংর্ম রক্ষা 
করেন। . ব্রঙ্ছবৈবর্তপুরাঁণাঁছসারে ভগবান 
শরীক হইতেই শ্রীবিষ্তর প্রকাশ । অথবা 
্ীমন্তগবদগীতান্সারে স্বয়ং শ্রীরুষই প্রীবিষু । 
অতএব সেট জন্য বলা যাইতে পারে ভগবান 
শ্রীকৃষ্ই বৈষ্বন্ম রক্ষা করেন। নানা শান্তা 
সারে শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর |. যাহারা পরমেশর 
মানেন, তাহাদের ধর্মই শ্রীকৃষ্ণ বক্ষ করেন। 

রূপ ও স্বরূপের অভোস্তব। 

বীজ আর বৃক্ষ যে ভাবে অতেদ এবং এক 
সেই ভাবেই ভগবান শ্রীরুষের শরীর এবং শগ- 
বান শ্রী অভে্ছ। বীজ যেন প্রীরৃষ্চের 
শরীর এবং তনবধ্য্থ অব্যক্ত নিরাকার বৃক্ষ ফেল. 

কুষ্চ। শ্রীরুষের : শরীর এবং স্বয়ং প্রীরুষ্ণ 
যে পরম্পর অভেদ- তহ্িয়ে উদাহরণ প্াদর্শিজ: 
হইয়াছে।  ধেরপ বৃক্ষ এবং - বৃক্ষের ফল বলা 
গ্রসি্ষ: আছে, তদ্ধপ শরীরের শরীর বং 



২৯২ 

ূ 1 শ্রপ্রকার 
বলায় শ্রীকফের শরীর - এবং কৃষ্ণের অভেঙতব 
যে আছে তাহা বুঝিবার পক্ষে কৌন ব্যাঘাত 

হইতে. পারেন! । যেরূপ বৃক্ষ এবং বৃক্ষের 
ফলের অভেদত্ব বুঝিনার সন্বন্ধে কোন ব্যাঘাত 

হইতে পারেনা । বলিতে হইলে ্ এবং 
| 0 বলিতে হর । বলিতে হইলে কৃষ্ণ 
এবং কষ শরীর এইবপই বলা ই থাকে। 
অগচ শ্বরূপত কৃষ্ণ এবং কৃষ্ট্রে শরীর পরম্পর 
অভেদ | . সেই জন্তই কোন কোন ভক্তিশাস্থ 
মতে স্্রীরুঞ্কে সচ্চিদানন্দ বলা হইয়া থাকে 
এবং লচ্চিদানন্ববিগ্রহ বলাও : হইয়াছে। £এ 

প্রকার রঙ্গায় কৃষ্ণবিগ্রহের সহিত কৃষ্ণের 'অভেদত্ব 
।উদাহত হইয়াছে । . 

'সচ্চিদানন্দ। 

অন্ধকীর মধ্যস্থিত দ্রব্য নিচয় স্পর্শ কর! 

যাইতে পারে। অন্ধকার মধ্যগত  দ্রন্বানিচয় দর্শন 

করা যায় না। অন্ধকার অপন্ত হইলে, সে 
সমস্ত দর্ণন করা বাঁ। সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞান 
অন্ধকার তিরোহিত হইলে তবে সং, চিৎ এবং 

আনন্দকে দর্শন করা যায়। অজ্ঞানের লেখ- 

মাত্র - থাকিতে সচ্চিগানন্দকে দর্শন কর! যাঁর 

না। দিব্যজ্ঞানই সচ্চিদানন্দ দর্শন করিবার 

চক্ষু । দিব্যজ্ঞান প্রভাবে সদাঁকার বর্ন 

দর্শন করা যাঁয়, দিব্যজ্ঞান প্রভাবে চিদাকার 
রঙ্গ দর্নি করা যাঁর, দিব্যজ্ঞান. গ্রভাবে 

আনন্দাকারি ব্রন্গ দর্শন করা ধীয়। বৃক্ষ যখন 

অবাক্ত ভাঁবে বীজ মধো  থাঁকে তখন বৃক্ষকে 

নিরাকারই বলিতে হয় ।' বৃক্ষ ব্যক্ত হইলে 

তাহাকেই: আঁকাঁর বল! যাইতে পাঁরে। সচ্ছিদা- 

নদ অব্যক্ত ভাবে থাকিলে, ত্ীঁহাকে নিরাকার 

বলা ৮ যায় তিনি” ব্যর্ত' হইলে তাঁহাকেই 

শী নিত্যধর্্ম বা সর্ববধর্সমন্থয়। 

আকার বলা যায়। তিনি ব্যক্তরূপে' সদাকার, 
চিদাকার এবং আনন্দাকার হন নিরাকার 
সচ্চিদানন্দকে দিব্যজ্ঞান ছারা কেবল মী 
অগ্ুভন কর মাঁর। আঁকার সচ্চিদানন্দকে 
দিবাজ্ঞান প্রভাবে দর্শন করা যায়, স্পর্শন করা 
যাঁয়। সচ্চিদানন্দ সর্বশক্কিমাঁন ' বলিয়া তিনি 
নিরাকারও বটেন, তিনি সাঁকারও বটেন এবং 
তিনি আকাবুও. বটেন। তিনি প্রকৃত নিরা- 
কারবাদীর পক্ষে নিরাকার, তিনি প্রকৃত সাকার- 
বাঁদীর পক্ষে সাকার, তিনি প্রকৃত আকাঁরবাঁদীর 
পক্ষে আঁকা্পী। সর্বশক্তিমান - পরমেশ্বর 
বর্গ কিনা হইতে পারেন? জীবগণ যাহ! 
অসস্ভব-বিবেচন্ী করে, সচ্চিদানন্দ কর্তুক তাহা 
সম্ভব হইতে পারে 1 অসম্ভবকে সম্ভব কবি- 
বাঁর ক্ষমতা, সর্ধশক্তিমান পরমেশ্বরেরই 
আছে। সেই জন্ত তিনি উপাঁসক্দিগের রুচি 
অনুসারে নিরাকার, সাকার এবং আকার, | 
তিনি জানীর পক্ষে জের, সাধকের পক্ষে দুর্জেছ 
এনং অজ্ঞানীর পক্ষে অজ্ঞের। তাহার সম্বন্ধে 

বাহার ষে প্রকার ভাব তিনি সেই ব্যক্তির সেই 
প্রকার ভাবানুসারে তাহার মনোৌবাঁঞ্চা পুর্ণ করিয়! 
থাঁকেন। সেই জন্য তিনি ম্বয়ুং নরনারাঁ়ণ 
অঞ্ঞুনের প্রতি বলিয়াছেন,» 
“যে যথা মাং প্রপত্তস্তে তাহকখৈ তজাম্হম্। | 

মম বয্মানুবর্তন্তে মন্ুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ 1” 

দরবা সকলের মধ্যে গরত্যেক ্রবযই উত্তম 
নছে। দ্রব্য সকলের মধ্যে কত দ্রব্য অনুত্রমও. 
বটে। কোন উত্তম ভ্রব্কে  জননিতে হইলে, 
যেরূপ তথিষয়ক জানের প্রয়োন হইয়া থাঁকে। 
তদ্রপ কোন অধম বিষয়কে জানিতে হইলেও" 



প্রীগ্রীনিত্যধর্ম বা! সব্বরধশ্মসমন্থ 

তন্বিযয়ক আঁনের প্রয়োজন হইয়া থাঁকে। 
যগ্পি বিষকে ও জানিতে হয়, তাহ! হইলে তদ্বিষ- 
য়ক জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ 
বিষকে বিষ বলিয়া জানিলে, তবে সেই বিষকে 
বিষ বলির। বিশ্বাস হইয়া থাকে । কোন বস্ত- 
বিয়ক জানই তদ্বিষয়ক বিশ্বাসের কাঁরণ হইয়া 
থাকে । তদ্বিষরক জ্ঞানই তিনি কি প্রবং কি 

প্রকার তাহা বুঝিবার কারণ হ্ইরা থাকে । 
ভডগধদ্ধিষয়ক. জ্ঞান দ্বার! তিনি কি এবং কি 

প্রকার তাহা বুঝিতে পারিলেই তিনি যাঁহা, 
তাহ।. বিশ্বাস করিবার সুবিধা হইর। থাকে। 
তিনি যাঁহা, তাহ। নিশ্বাস হইলেই তাহার প্রতি 
নির্ভর হইয়া থাকে, তাঁহার প্রতি নির্ভর হইলেই 
তাহাতে শ্রন্ধ। ভক্তে হইয়া থাকে । ভগবদ্ধিষ- 

য়কজ্ঞন জন্য তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধ। ভক্তি 
হইয়া থাঁকে, কোন প্রকারেই সে শ্রদ্ধা ভক্তির 
লোপ হ্ইতে পারে না৷ কিন্তু কেবল মাত্র 
ভগবদ্থিষয়িনী মম শ্রবণ ও পঠন দ্বার তাহার 
প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি হইরা থাকে সে শ্রদ্ধ 
ভক্তির লোপ কোন কারণে হইলেও হইতে 
পারে। তুমি এক ব্যক্তির মহিম! শ্রবণে যগ্ঠপি 
তাঁহার প্রতি তোমার শ্রন্ধা ভক্তি হইয়। থাকে, 
তাহা হইলে ঘগ্পি কোন বাক্তি তোমাকে 
বুঝাইয়া দেন যে তুমি সে ব্যক্তি সন্ধে যে 
মহিমা শ্রবণ করিয়াঁছিলে, তাহ। সত্য-নহে তাহ। 
হইলে সে ব্যক্তির প্রতি তোমার অশ্রন্ধা ও 
অভক্তি হইতে পারে। উক্ত দৃষ্াস্তানিসারে 
শ্রীতগবানের প্রতি কোঁন ব্যাক্তির কেবল মাত্র 
শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণজনিতা শ্রদ্ধা ভক্তির 

কি প্রকারে তিরোধান হইতে পাঁরে, তাহা বুঝি- 
বার.পক্ষেও বিশেষ সুবিধা আছে। সেই জন্য 
কেবল মাত্র ভগবানের মহিম| শ্রবণ করিয়া 
শোতার মনে ভগবান সম্বন্ধে ষে বিশ্বাস হগ্ধ এবং 
(সেই -বিশ্বীসঙ্গলিত তাঁহার প্রতি যে শ্রদ্ধা ভক্তি 

২৯৩ 

হয় সেই শ্রদ্ধ! ভক্তির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ 
আছে। তবে ভগবানের প্রতি তৎসধস্কীয় জান 
লাভ করিয়া তীঁহার প্রতি যে বিশ্বাস হুইয়। 
থাকে তাহ। কোন কারণেই বিচলিত হর ন|। 
সেই বিশ্বাসবশতঃ শ্রীভগবানের প্রতি যে শ্রদ্ধা 
ভক্তি হইয়! থাঁকে তাহাঁও বিচলিত হয় না| ' 

ভগবান এরূপ অত্যান্চর্যয মনোহর পদার্থ 

যেত্তাহাকে জানিলে স্বভাবতঃ তীহার প্রতি 

বিশেষ শ্রদ্ধা এবং ভক্তি হইয়া থাঁকে। 
 যেজ্ঞনদ্বার| শ্রীভগবানকে জানা হয়, 

ভাহাই দিব্যজান। সেই দিব্যজ্ঞানবশতঃ 
শ্রীভগবানের প্রতি বে শ্রদ্ধা হয় তাহাই দদিব্য- 
জ্ঞানাঝ্মিকা শ্রদ্ধা। সেই দিব্যজ্ঞান বশতঃ 
শ্রীভগবাঁনের প্রতি যে ভক্তি হই থাকে, তাহাই 
দিব্যজ্ঞানাজিক। ভক্তি । . পুর্বে পুসঙ্গ ক্রমে 
বলা হইন্নাছে থে সেই জ্ঞানাত্মিকা ভক্তিন্ন লোপ 
হরনা। অতএব সাধকের সেই ভক্তিই প্রর্ঘ- 
নীর। শ্রীতগবাঁনে একবার দেই ভক্তি হইলে 
অন্ত কোন সামাগ্ত বাক্তির প্রতি আর সেই 
শ্রেণীর ভক্তি হইতে পারে না। শ্রীভগবানে 
একবার জ্ঞানাত্বিকা শ্রন্ধা হইলে অন্ত কোন” 
সামান্ত বাক্তির প্রতি আর সেই শ্রন্ধ হন্ন না। 
ধিনি শ্রীভগবনিকে জানিয়াছেন তীহার * কেবল 

ভগবাঁনেই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে । যেহেতু 
অত্যাম্চর্ধা সর্বসদ্গুণের আকর, ফডকেসবর্যযপূর্ণ 
সেই ভূবনমোহন শ্রীন্ুগবানকে জানিলে তাহার 
প্রতি চিরকালের জন্ত চিত্ত আবদ্ধ হয়, ততীহান় 
প্রতি চিরকালের জন্ত দৃঢ় বিশ্বাস 'হইয়! থাকে। 
সেই দৃঢ় বিশ্বাস হইতে কোনক্রমেই বিচলিত .. . 
হইতে হয় না। সেইজন্য সেই বিশ্বামকেই অটল 
বিশ্বীস বলা যাঁয়। শ্রীভগবানের প্রতি অটল 
বিশ্বাস হইলে তবে তাহার প্রতি দিব্য" জানু রি 

স্বিক! শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইয়া ' থাঁকে। : “সেই. 
জন্যই বলি প্রকৃত -শ্রন্থাীতক্তি সহজে লা কী. : 



২৯৪ 

ধাঁয়না। সেইজন্তই তক্তি্রতিপাদক গ্রস্থনিচয়ে 
উক্তির ছুর্দভতা শুচিত হইয়াছে । ভগবন্তক্তির 
অপাঁর মহিন! জন্টই শ্রীভগবান শ্রীগৌরাঙ্গাবতারে 
উত্তের 'ভাব অঙ্গীকার করিয়া জগৎকে 
ভক্তিক্োতে ভাসা ইয়াছিলেন। ভক্তিদেবীর 
অপার মহিম! জন্যই নারদস্ত্র নামক ভক্তি- 
ব্ষিয়ক দর্শনশাস্ত্রে ভক্তির মৃহিঘ্া কীর্তিত 

হইয়াছে । ভক্তির অপার মহিম! জন্যই শাগ্ডিল্য- 
: সুত্র নামক ভক্তির মাহাস্ব্য প্রতিপাদক দর্শনশান্ত্রে 

. উক্তির মহীয়সী মহিমা. কীর্তিত হইয়াছে । ভক্তির 
অপার মহিম। জন্যই পূর্বতন অনেক আচার্য্য 
মহাপুরুষগণই ভক্তিভারাশ্রয়ে শ্রীভগবানকে 
সস্তোগ করিয়াছিলেন। ভক্তির অপার ,মহিমা 
জন্যই শিবাবতার পরম্হংস শ্রীশস্বাচার্য্য ভক্তি- 
ভাবে আগ্ল;ংত হইয়া তাহার পরমভক্তিভাজন 
প্রীগরিদেবকে তাহার অপরোক্ষান্ৃভৃতি নামক গ্রন্থ 
হুচেনায় এই প্রকারে প্রণাম করিয়াছিলেন. 
শশ্্ীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরমূ। 
ব্যাপকং সর্ধ্বলোকানাং কাঁরণং তং নমাম্যহং ॥” 

ভক্তির অপাঁর মহিমা জন্যই এ শিবাবতার 
শঙ্কর ভগবতের পরমারাধ্য গুরুদেব পরমহংস 

গোবিনপাঁদাচার্ধ্য তাঁহার অদ্ভূত অধৈতান্ুভূতি 
নাঞক গ্রস্থারন্তেও শ্রীবল্পভ শ্রীহরিদেবকে বিশেষ 

ভক্কিভাবে প্রণাম করিয়াছিলেন । তিনি.যে 
স্লোকি দ্বার! ভগবান শ্রীহরিকে ভক্তিগদগদ স্বরে 
প্রণাম করিয়াছিলেন সেই শ্লোক লিখিত 
হইতেছে... 

“নাস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্তাশক্রিমূ 
বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিষ্বমনন্তমূর্তিম্। 

শ্রীবল্পভং বিমলক্জেধঘনং নমামি ॥ 

* জীব্লের দাসত্বা। 
* শত পু বিসি তিনিই ্াধীন। জীবের 

পরন্কত প্রতৃত্ব নাই । সেইজন্ক সে স্বাধীন নহে। 

আঁত্সেব 

শীস্তীনিত্যধর বা সর্ব্শসমন্থয় 

সেইজন্ত জীব অগ্রভু। সচ্চিদানন্দ প্রভূ। 
সচ্চিদাননের সর্বভূতের উপর পপ্রভৃত্ব আছে। 
সেইজন্ত অনেক সহাঁজার মতে ভিনিই বেবল 
মহাপ্রভু । সেই মহাপ্রভু সচ্চিদানদ্দই চৈতন্ত । 
তিনি ব্যতীত সমস্তই অচৈতন্ত । তাঁহার কৃপায় 
যাহারা সচৈতন্য তাঁহারাই ধন্য,তীহারাই ভাগ্যবান। 

মহা প্রভূ চৈত্যদেবের কৃপায় ধাহাঁদের দিব্য 
জ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই, 
আপনাকে চৈন্যদাস বোধ করিয়া থাকেন। 
তীহাদিগের মধ্যে কেছই আপনাকে প্রভূ অথবা 
ম্হাগ্রভু বৌধ; করেন না ।.. যে রি জীবের 
অহংকার আঙ্ছে, তাহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই 
আপনাকে প্র্থু বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টা 
করে অথবা সঙ্ঈর্ঘ হইলে পরিচিত করিয়া থাকে । 
তাঁহাদিগের মঞ্জ্য প্রত্যেকেই আপনাঁকে অদাস 
বলিয়া পরিচিত করিবার জন্য ব্যস্ত । প্রর্কৃত- 
পক্ষে তাহারা সকলেই যে দাসবৃত্তিসম্পন্ন তাহা 
একবারও মন্বোমধ্যে আলোচন। করে না। 

তাহাদের সকলেরই সেবা-বৃত্তি প্রধান অবলম্বন, 
তাহা তাহারা একবারও মনোমধ্যে ধারণা করিতে 
সক্ষম হয না। ভাহাঁদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই ষে 
আত্মসেবাঁপরায়ণ তাহ তাহার! জানিরাঁও স্বীকার 
করেনা । জগতে এরূপ কোন জীব নাহি, 
যাহাকে আত্মসেবায় রত থাঁকিতে না হয়। মুখ 
প্রক্ষীলনীদি দ্বারী আত্মসেব। কৰিতে হয়, স্সখন- 
দ্বার আত্মসেবা! করিতে হয়, গাত্রাদি মার্জন দ্বারা 

করিতে হয়, পারপ্রক্গালন দ্বারা 
আত্মসেবা করিতে হয়, বস্ত্র পরিধান অথবা অন্ত. 

. “কোন প্রকার পরিচ্ছদ ব্যবহার ছারা আত্মসেবা 
করিতে হয়। 'অন্তান্ত নানা প্রকার অনুষ্ঠান 
দ্বারাও আত্মসেব! করা হয়। একেরাঁরে আত্ম" 

সেবা না করিলে জীবের জীবন ধারখ হইতে 
পারে না।. তক্জন্ত আত্মসেবার বিশেষ প্রয়ো* 

হইয়া থাঁকে। অনেক জীবকে- 



সীপ্রীনিত্যধর্্ব! পর্ধধধশ্মীসম্থয় | 

আত্মসেবা ব্যতীত অন্যান্ত কত জীবের: 
সেবা করিতে হয়। পিতা মাতা শুশ্রাযা দ্বারা 
আপনার পুন্র কণ্ঠাঁগণেরও সেবা করিয়া থাঁকেন। 

 পুক্রকন্ঠাগণ আপনাদিগের পিতা মাতার সেবা 
করিয়া থাকেন। পত্রী আপনার স্বামীর সেবা 
করিয়া থাকেন । অনেক জীবকেই আপনাঁদিগের 
ভ্রাতা ভগ্মিগণেরও শুশঁষ। দ্বারা সেবা করিতে 
হয়। অনেক জীবকে তাহাদের কত পীড়িত 
আত্ীয় স্বনবর্গেরও সেবা করিতে হয়। প্রত্যেক 
গুরুভক্ত জীব আপনার গুর্ুদেবেরও সেব! করিয়া 

_থাঁকেন। কোন জীবই সেবাঁব্লম্বন ব্যতীত 
অবস্থান করিতে পারেনা । সর্ধবজীবই 
সেবাঁবলম্বী। তাহাদিগের মধ্যে ইচ্ছা করিলে 
কেহই সেব! পরিত্যাগ করিতে পাঁরে না। 
সেইজন্য প্রত্যেক জীবই সেবক। 
দাস। সেইজন্য গ্রত্যেক জীবই দাস? জীবের 
জীবত্ব থাকিতে সে কি প্রকারে প্রভু হইবে? 
কোন্ জীব ষড়রিপুর দাস নহে? কোন্ জীব 
্কুধাতৃষ্ণাদির দাস নহে ? জীবত্ব থাঁকিতে দাস্ত 
পরিহার করা যায় না। জীবত্ব থাঁকিতে দাস্ত 
পরিহার করিবাঁর উপাঁয় নাঁই। প্রত্যেক জীবই 
অন্তত আক্মদাস বটে। প্রত্যেক জীবই অস্ত 

আত্মসেবক বটে। সেইগগ্ঠ কোন জীবই 
বলিতে পাঁরে না ষে সে আত্মদাস নছে। সেই- 
জন্য কোন জীবই বলিতে পাঁরে না ষে সে আম্ম- 
সেবক নহে । প্রত্যেক জীবই ঘগ্কপি সত্য কথা 
কহে, তাহা হইলে প্রত্যেক জীবকেই আত্মদান্ত 

স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যেক জীবই দাস 
বলির! সে "শিবোহ্হং বলিয়া “সোহ্হং+ বলিয়া, 

আত্মপরিচনন দিবার পক্ষে উপযুক্ত নহে। . তাহার 
ধ্রীপ্রকার মিথ্যা প্রপ্নোগ অযুক্তিসঙ্গত । কোন 
দাস যন্তপি আপনাকে প্রভু বলিয়া! পরিচিত করে 

. অর্থব! গ্ প্রকারি-পরিচিত করিবার. চেষ্টা করে 

তাহা: হইলে তত্থারা তাহার অপরাধ . হুইঃা 

সেবকই' 
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থাঁকে। প্রত্যেক দাসেরই বিনয়, নম্রতা এবং 
দীনতা আশ্রয় করা কর্ততবা । যে দাস প্রাধান্ত- 
প্রিয় তাহার হৃদয়ে বিশেষ অহঙ্কাী আছে। দাঁস 
যত অহংকার পরিত্যাগ করে তাঁহার ততই মঙ্গল 
হইয়৷ থাঁকে, তাহার ততই উন্নতি হইয়া থাঁকে। 
যে দস অহংকার পরিশৃন্ট দাস-সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত তাহাঁরই বিশেষ মহৰ আন্হ। সেই 
ব্যক্তি উন্নতি সোপানে আরোহণ করিতেছে । 
সমস্ত জীবগণের মধ্যে প্রত্যেক জীবকেই দাসাথ্যা 
দ্বারা আখ্যাঁত কলা যাইতে পারে। : সেই জন্ত 
সর্বজীবই এক সার্বভৌম দাঁস-সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত। প্রকৃত কথাঁর কেহই প্রভু-সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত নহে । পুর্ধেই বলা হইয়াছে এবং বিব্ধি 
শাস্ব প্রমাণেও অবগত হওয়া যায় যে নিজে 

পরমেশ্বরই প্রত্ত এবং মহাপ্রভু । তথ্যতীত অন্ত 
কেহ প্রতুও নহেন, মহাপ্রভুও নহেন। সেইজন্য 
অস্ত কাহারও নিজের প্রত্ৃত্ব নাই। যে জীবে 
ষে পরিমাণে গ্রন্ৃহ্ব আছে তাহ! তাহার নিজের 
নহে, তাহাঁও সেই পরম প্রত পরমেশ্বর হইতে 
লাঁভ করিয়াছে । প্রত্যেক রাঁজারই বছ বর্খ-. 
চারী ভৃত্য সকল আছে। প্রত্যেক রাজ! তাহার 
সেই সকল কর্চারী ভূত্যগণের মধ্যে যাহাকে যে 
পরিমাণে প্রন্ুত্ব দিয়ছেন,তাহার সেই পরিমাঁণেই 
প্রভুত্ব আছে। সে বাক্তি আপনার প্রস্থ 
রাজাঁর নিকট হইতে যে প্রন্ত্ব প্রা হইয়াছে, 
তীহার সেই প্রভু রাজ! ভাহ। গ্রহণ করিতে ইচ্ছ! 
করিলে তিনি অনায়াসে তাহা গ্রহণ করিতে 

পাঁরেন। যিনি মহাপ্রতু পরমেশ্বর তিনি সর্ব 
ভূবনের সর্বরাজগণেরও অধীশ্বর । সেইজন্য 
তিনি সর্ধরাঁজগণেরও রাজা । . সর্বরাঁজগণের 
ধে সকল ক্ষমতা আছে, তীহারা সে সকল ক্ষম- 
তাও সেই রাজরাজেশ্বর সর্বে্বর শ্রীপ্রীমহাপ্রত. 
হইতেই প্রাপ্ত হুইয়াছেন। তীহাদিগের মধ্যে 

প্রত্যেকেই সেই পরমেশ্বর মহারাজ হইতেই, 
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প্রভুত্ব প্রাণ্ড হইযাছেন। তহাঁদিগের সেই 
মহাগ্রন্থ পরমেশ্বর তাঁহাঁদিগের মিকট হইতে নিজ 
প্রদত্ত প্রতুত্ব সকল গ্রহণঞ্করিতে ' ইচ্ছ! করিলে 
অবশ্ঠই গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি প্রত্যেক 
জীবকে দাক্তাঁদি নির্বাহ জন্য যে ক্ষমতা দিয়াছেন 
তিনি স্বয়ং ইচ্ছা করিলে সে ক্ষমতাঞ& গ্রাণ 
করিতে পাঁরেন। তাহার কৃপাঁয় ষে জীব যে 
পরিমাণে গ্রন্ত্ব পাইয়াছে তিনি ইচ্ছ। করিলে 
ভাহাও গ্রহণ করিতে পাঁরেন। “সইজন্যই বলা 

' হইয়াছে যে প্রকৃত প্রতৃত্ব কোন জীব্রেই নাই । 
সেইশ্রন্য কোন জীব্রেই* আপনাকে প্রস্থ বলিয়া 
পরিচিত করা উচিত নহে। মনের অগোঁচর 
পাপ নাই বলা হয়। জীব ষে প্রভু নছে-তাহা 

কি জীব জানে ন! ? তাহা বুঝিবাঁর জন্য কি 
প্রভু পরমেশ্বর জীবের জন্য কোন উপায় করেন 
নাই? অবগ্তই করিয়াছেন! জীব নিজ 
অহংকারবশতঃ সেই উপান্ন অবলম্বনে তাহা বুঝি- 
বার চেষ্টা করে না। জীব নিঞ্জ অহংকারবশতঃ 
তাহা বুঝিতে পাঁবিলেও অন্যের নিকটে তাহ! 

, প্রকাশ করিতে সম্মত হয় না। এ প্রকার 
প্রকাশ করিতেও তাহার লঙ্জ! বোধ হইয়া 

. থাকে ।. জীব এমনই অস্ভুত জন্ত। 
, জীবের যে সম্পূর্ণ অধীনত৷ বহিযীছে তাহ! 

কি জীব বুঝিতে পারে না? জীব ষে অধীন, 
জীব যে প্রকৃত স্বাধীন নহে, তাহা জীবকে 

: বুঝাইবার জন্ত বিশেষ প্রয়াস পহিবার প্রয়োজন 
হয় ন|। জীব নানাপ্রকার কুপ্রবৃত্তির পর্যান্ত 
অধীন। . জীব শোক-দুঃখের অধীন । জীব কত 
গ্রকীর. বাসনার অধীন। জীবের কত প্রকার 

_ অধীনত! | জীব ষে প্রত নহে, তাহা পরমেশ্বর 
: জীবকে বিশেষতঃ. এঁ সকল দ্বার! বিশেষকপে 

| বুঝাইিতেছেন। তথাপি কোন জীব আপনাকে 
 শ্রু মনে করিবে, তত্থারা তাহার নিশ্চয়ই-'অপ- 

... স্বাধ হইয়া খাকে। ফে্যাহা! নহে সে আপনাকে 

জমিত্ধর্দ বা সর্বধর্সমর 

তাঁগ বিবেচনা করিলে অবশ্তাই তত্দারা তাহার 
. প্রত্যবায় হইয়! থাকে।., প্রভুকে প্রন্থু বলি! 

স্বীকার করাই সগ্গত। . তাহা! লোকতঃ এবং 
ধর্মতিঃ কর্তবা । সর্বজীবেরই প্রভু পরমেশ্বর । 
সেইজন্য সর্ধজীবেরই দান্তভাবে তাঁহার প্রতি 
ভক্তিঅন্ধ। করা কর্তব্য কোন জীব তাহার 
ব্যতিক্রম করিলে তাহার মহাঁপরাধ হইয়া থাঁকে। 
সেইজন্য প্রতোক জীবই ধেন. আপনাকে কৃষ্গদাঁস 
বোধ করেন । : শীস্ত্রানুসারে শ্রীকৃষই সর্বশক্তি- 
মান্ পরমেশ্বর । শাস্ত্ানুসারে কৃষ্ণই ক) | 
সেই কষেরই নাঁনারূপ, সেই  কৃষেই. নানী 
শক্তি, সেই ক্ষেনই নানা গুণ, সেই কৃষ্জোেই 
নান। নাম সেই কৃষ্ণই গোঁপাল। সেই 
রুষই ষড়ৈখীপূর্ণ ভগবান্। সেই কৃষ্ণই সর্ধ- 
শক্তিমাঁন্ বিছুঃ, সেই কৃষণই রাঁমাদি নানা অব- 
তার। সে জন্তই জীব গোঁপাপদাঁস বটে, 
ভগবান্লাসণ বটে, ' বিষুদ্দাসও বটে, রাঁমদাঁস 
প্রভৃতিও বটে। সেইজনা ভগবান্ শ্রীকুষের 
নান! নামানুসারে জীবগণেরও নান! নাঁম হইতে 
'পারে। প্রকৃত কথার কোন জীবই অভগবান- 
দাস নহে। যে সক জীব' আ'পনার্দিগকে 
ভগবানদীস বলিয়। স্বীকার করে না তাহাদের 
প্রত্যেকেও ভগবান্দাস। ভগবান্দাঁস যগ্ঘপি 
আপনাকে ভগবান্দাস ব্লিয়। স্বাকাঁর না করে 
তাঁহা হইলে তাহার অপরাধের সীম! থাকে না! 
দাঁসের দাস্তের - সহিত শ্রন্ধাভক্তির - সংঅব 
থাকিলেই দাসের সেই দান্ত বিশেষ আঁদরের হয়, 
টসের সেই দাণ্তই বিশেষ গৌরবের হয়। দাসের 
সেই দান্তে্ই বিশেষ মহিম| | | 

অহংকার পরিহারপুর্বক-কি প্রকারে বিশুদ্ধ 
'দাঁস ভাবাবলদ্বিত হইতে হয়, জীবের প্রতি কপ- 
পরতন্ত্র হইয়া শ্বয়ং ভগবান কষ্ছরি তাহা 
পীপ্রীচৈতন্তাবতারে দীব-শিক্ষার্থে বিশেষরূপে 
্রার্ণন করিয়াছিলেন। সেই. দয়াময় ভগবান 
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শীশ্রীচৈতন্দেবের দৃষ্টাস্তানুসারে প্রতোক জীবেরই ! ূ তাহাদিগের প্রতি সেই শুরুর কপ হইলে তাহার! 
আপনাঁকে কৃষ্দাস ক্রোধ করিয়া! কৃতার্থ হওয়৷ | অবশ্তই কৃষ্পাস রূপে পরিগণিত হইতে পাঁরি- 
উচিত । তাহাদের প্রত্যেকেরই কুষ্গদাসের 
লক্ষণ সকল প্রাপ্তি জন্য- গুরু-রূপী শ্রীকঞ্ণের | 

নিকট প্রাথনা করা উচিত--নিবেদন করা উচিত। 

বেন। তীাহাদিগের অবশ্যই কৃষ্দাসোচিত 
শ্রদ্ধাভক্তি লাভ হইবে । . অবশেষে তীহার! 
বিশুদ্ধ কৃষ্তপ্রেমে পর্যাস্ত মগ্র হইতে পারিবেন । 

াপ্লাস।, 

“ কোন একটি জঙ্গলের মগ্যে একটি শিব-মন্দির 
আঁছে। সেই মন্দিরের ছয়টী দ্বারে ছয়টি দ্বারী 
আছে। তুমি যে দ্বার দিয়া সেই শিব-মন্দিরে 
ঢুকিতে ষাঁইতেছ কোনি দ্বাবীই তোঁমাকে সেই 
মন্দিরের মধ্যে যাইতে দিতেছে না । তীহারা 

বলিতেছে যে তোমার (জ্ঞান) চাঁপরাস্ না 
দেখিলে আমরা তোমার ছাঁড়িতে পাঁরিতেছি 
না। তখন তোমার কাছে জ্ঞানরূপ চাঁপরাঁস্ 

নাই অতএব তুমি ঢুকিতে পারিতেছ না । অনেক 
চেপর পর নিরুপায় হইয়া হতাশ-অস্ত:করণে 
দয়াময় গুরুদেবের কাছে ছুটিয়া আসিয়া কাঁদিতে 
কাদিতে তুমি যখন বলিলে দয়াময় গুরুদেব ! 
আমায় জ্ঞান চাপরাস্ দিন, নচেৎ আমি এ শিব- 
মন্দিরে প্রবেশ করিতে পাঁরিতেছি না । তখন 

দয়ামম্ব গুরুদেব সকরুণ-নেত্রে তোঁগাব দিকে 
চাহিয়া দেখিলেন--ইাঁসিতে হাসিতে তোঁমাকে 
চাঁপরাস্ পরাইক্স! দিয়া বলিলেন যাঁও এইবার 
প্র শিব-মন্দিরে াও- ঢুকিতে পারিবে । কিন্তু 
তখন .তোমার আর এ শিব-মন্দিরে যাইবার 

প্রবৃত্তি হইল না। তখন তুমি বলিলে দয়াময় 
গুরুদেব আমি এতকাল মাঁয়াঘোরে নিদ্রিত 

ছিলাম তাই আমি আপনাকে চিনিতে পাঁবি 

নাই। প্রভু আমার সে ঘোর কাটিয়া গিয়াছে, 

আর আমার এ শিব-মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন 

নাই। প্রভু আপনিই জগতের সারাৎ্সার 
সদাশিব। আজ আপনার রূপাঁয় আমার জান- 
ক উন্মীলিত ! প্রভু, আমি এখন দেখিতেছি, 
এই চরাঁচর বিশ্বে একমাত্র আঁপনিই অধিষ্ঠিত। 
হায়! প্রভু! এতদিন আমি তোমায় চিনি 
নাই! তোমার কপ। ন| হইলে জগত তোমায় 
চিনিবে কি ক'রে এস ভাই সব! আর 
আমরা সকলে মিলিয়া দ্য়ামঘ “তত্তীনঞ্প 
উ্ীতগ্তান্পীমল্দেন্ল কাছে_জ্ঞান চাঁপ- 
রাঁন্ চাহিয়া লই। ভাই, আমর! বড়রিপুর 
অধীন । ভাই, শ্রীগুরুকপা বিহনে আমরা 
তাহাকে কি প্রকারে চিনিব? তাই বলিতেছি 
_-ভাই সব! কন্তণাময় গুরুদেবের শরণাপন্ন 
হই, আর আমাদের জ্ঞান 'চাঁপরাসের ভাবন| 
ভাঁবিতে হুইবে ন। | 

যোগাচার্্য ভগবান্ শ্রীশ্রীমদ্ জ্ঞানানন্দ অবধূশ্ত 
দেব আমাদের কি আশ্বাসবাণী দিতেছেন তাহা 
নিম্নে উদ্ধৃত কর! হইল £--- 

হ্মুজে স্পত্ষ আছে তুম্সি 
জান্িলেও্ তুলিতে পাস না 5 
তুহ্মি ক্র তুন্লিতি জান্ন ১ 
ন্নিজে তুনিনিতি গ্সেজে €স্নই. 

লক্গাক্ষল্লে ডুন্বে অজ্িতে। 

* একটি বালক-ভক্তের লেখা । প্রথম সংখ্য। শ্রীপত্রিকায় সম্পাদকের মন্তব্য দেখুন 
ও 
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কিহ্য! কোন হিং জল-জ্ত 
তোমাকে ০েক্সে ফেল্বে। 
সন্সিবে অথচ ল্ত্র পাবে আা। 

শোহাল্প বড় ড় তল্পক্ষ দেখে 
তোম্পানল্ল তাহাতে ডুবিতে 

হত হন্যে শা। ভববসাগন্লে 

তন্তান-লঅআ আছে: 5 তোলা 

রীপ্রীনিত্যধর্ম বা সর্ববধন্মসমন্য় 

ল্মামন্স গুলজঙেে আলি 
তোমাকে তুলে এনে জেন্ন 
তাহ! হইলেই ভুম্মি তাহ! 
লানে। গুল শল্পাপল্ 

হও আল্স দ্তোমান্কে ভ্তান- 
ল্রক্কেল্প জন্য ভানিতে হইবে 

নন 
শ্রীনরেন্রনাথ ঘোষ । 

এপ্রভ্তিন্বাঙ্গে । ১ 

শ্রীশ্রীমদ্ ' অবধৃতাচার্ধ্য “জ্ঞানানন্দ দেবের 

প্রীচ্ণানুধতিত ভন্তগণের সমীপেষু 

মহোদয়গণ ! 
আপনাদের পরিচালিত  শ্রীত্রিনিতাধন্ম 

পত্রিকার মহৎ উদেশ্ত ইতি পুর্বে কর্িপয় ভক্ত- 
বীর খবকল্প বিজ্ঞব্যক্তির নিকট অবগত হইয়া 
আমি-উক্ত পত্রিকা গ্রহণে অতিশয় অভিলাঁযুক 

হইয়াছিলাম এবং ভগবত্রুপার গত ভাদ্র 

মাসে উক্ত পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণভূক্তও হই- 
যাছি। এ পর্যাস্ত শ্রীশ্রীনিত্যধর্দ পত্রিকার 
যে কয়েক খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সমগ্রই 

(২) শ্রীন্রীনিত্যধর্শে প্রকাশিত আমাদের ঠাকুরের 
প্রীচঙনপা শ্রিত কিছ রগুলির রচিত গ্রাবন্ধাদি ঠাকুরের সম্প্র- 
দায়-্সম্মত। তবে কোন কোন স্থলে অধিকারী ভের্দে 
একটু ইতর বিশেষ হয় মাত্র । যে স্থলে আমাদের সম্প্র- 
দায়ের মধোই মতভেদ হইবার সম্ভাবনা সেই স্থলে 

গা্পাদক, ছার] উতত প্রবন্ধ সন্বদধ মন্তব্য প্রকাশ কর! হয় 
'ঘে “মতামতের জন্ত লেখক দারী।” বর্তমান ক্ষেত্র 
সম্পাদকের কোনরূপ মন্তব্য নাই সুতরাং উক্ত বৈরাগ্য 
প্রবন্ধ অন্ততঃ স্ধাদকের অনুমোদিত বুঝিতে হইবে। 

আমি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ 
করিয়াছি। উক্ত পত্রিকায় প্রীপ্ীমদ্ অব 
জ্বানানন্দ দে-্রেকেথিত উপদেশীবলী বড়ই নীতি- 
পূর্ণ, ভক্তিরসাঁয্ক ও সর্ধদর্শন সম্মত। আশা 
করি উক্ত মহাঁআ্মার উপদেশরত্বরাশি ক্রমান্বয়ে 
গ্রবন্ধমুখে প্রকটিত করিয়া! বিজ্ঞলেখকগণ, মাদুশ 
জন-সাধারণের ধর্মানুরাগবর্দনকল্লে ও জাতীয় 
চরিত্র গঠনে সাহাষ্যকরতঃ সর্বসাধারণের ধন্যবাদ 
ভাজন হউন । 

্রশ্রীনিত্যধর্ম পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় 
তচ্চালিত পত্রিকায় লেখকগণের প্রতি ধেরূপ 

প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা থাঁকিলে প্রতিবাদের বিষয়ের 
অভাব জগতে থাকে না তবে প্রতিবাদটি যথাশান্তর হলেই 
আনন্দের বিষয় হয়। 

বৈরাগ্য প্রবন্ধের নিয়ে যে ফুটনোট প্রভৃতি দেওয়া. 
আছে তাহা'ও উল্ত প্রবন্ধ লেখকের অনুমোদিত হুতরাং 

উক্ত ফুটনোটের সহিত প্রবন্ধটি পাঠ. করিলেই আর 

প্রতিবাদের আবপ্তক হয় না বলিয়া বোধ হয়। বাহাহউক 
শান্্রী মহাশয়ের প্রতিবাদ ধথাযথ শ্রীপত্রিকায় প্রকাশ, 
করিয়া! উহার অনুণীলন করিয়া! উভয় লেখকের যথাশাস্ 
গ্রীতিকোনদল মাধুর্য 'আর্থাদন করা ফাউক | 
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উপদেশ প্রদানি করিয়াছেন তাহা সার্বজনিক 
শ্রীতির অন্থকুল ও সমীচীন। কিন্ত ছঃখের 
বিষয় এই যে বিজ্ঞলেখকগণের মধ্যে কোনও 

'ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ সম্পাদকের মন্তব্যের উপকারিত 
হয়ঙ্গম করিতে না পারিয়৷ অনধিকার-চচ্চ" 

দোষে শ্বপ্রবন্ধ কলুষিত করিতে ব্দ্ধপরিকর 
হইয়াছেন । আমর! বিশ্বস্তস্যত্রে অবগত হইয়াছি 

. যে শ্রীশ্রীমদ্ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেব সর্দধন্মসমন্বর 
বিধানে যেরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন তদ্রপ ভারতবর্ষে 
অল্পলোকই বিদ্যমান আছেন। তিনি হিন্দু, 
মুসলমান, বৌদ্ধ, ইুদি প্রভৃতিকে প্রীতির চক্ষে 
দেখিতেন এবং স্ত্রী, পুরুষ, বাঁলক, বুদ্ধ সকলকেই 
সাদরে গ্রহণ করিয়। হিতোপদেশ দিতেন। 

উক্ত মহা্বা এভাদৃশ বহুদিনাগুণে ভূষিত 
ছিলেন বপিরাই আজও তিনি নর্মসাধারণের 
পুজার ও ভক্কিরর পাত্র। প্রত্যুত যতদিন 
ভীর্তবর্ষে ধর্মীলোচনা থাঁকিবে, যতদিন হিন্দু- 

ধর্ম-্মহিমা-নধাৎশু দিব্যজ্ঞানালোৌকে সনা তন- 
ধর্মসেবকগণের হৃদয়রাজ্ আলোকিত ও 

পুলকিত করিতে থাকিবে, যতদিন ঘযোঁগি- 
যাঁজ্বন্কা, মহামুনি পত্লি, বেদব্যাস, মহষ 
কপিল, বৃদ্ধ প্রভৃতিত্ন অমূলারব্ন-প্রতিম-উপদেশ 
ভারতীর হিন্দ্গণ কর্তৃক রক্ষাকবচ স্বরূপে সাদরে 
গৃহীত হইতে থাকিবে; ততদিন শ্রীশ্রীমদ্ 
অবধূতীচার্ধ্য জ্ঞানানন্দ দেবের কথা, তদীয় 
সম্প্রদায়ভূত্ত সেবকগণও জনসাধারণের চিন্- 
স্মরণীয় হইয়। থাঁকিবেই থাকিবে । উক্ত মহাত্মার 
নিকট হইতে বহু ধরন্মশীলানারী এবং শিক্ষিত 
ভদ্রলোক দীক্ষিত হইয়া স্বাস্মোন্নতি গ্রত্যক্ষ- 
করত; আত্মাকে কৃতরুতা মনে করিতেছেন । 

“ঞ্রীনিত্যধর্ম পত্রিকায় কোন : সম্প্রদায় 

বিশৈষের গ্লানিস্থচক কোনও প্রবন্ধ প্রকাশিত 

হইবে না” ইহা! আমন সম্পাদক মহাঁশয়ের মন্তব্য 
হইতে সুরিশেষ পরিজ্ঞাত আছি । পরস্থ উক্ত : 

পত্রিকার কোন লেখক বৈরাগ্য নীর্ষক প্রবন্ধে 
যেরূপ নাঁরীচবিত্রে দোষারোপ করিয়া! লেখনী 
চালাইতেছেন তাহ! কি বিজ্ঞলেখকের সম্প্রদায়" 

তুক্তা ভক্তিমতী নারীবৃন্দের ও সাধারণের হৃদয়ে 
মন্রঘাতী শেলরূপে বিদ্ধ হইয়া অত্যধিক অশান্তি 
উৎপাদন করিতেছে না? উক্ত প্রকার লেখনী 
সঞ্ালনের ফলে কি অশাস্তির বিষণয়ছায়। ধন্ম- 
শীলা নারীবৃন্দের বিবেক-জানোচ্ছাসি ত-সমুজ্জবল- 
ব্দনম্গুলে একবার নৈরোশ্তয কালিমার স্থান্ট 
করিবে না ? 

শ্ীশ্রীমদ্ অবধূত জ্ঞানানন্দ দেবের ভক্তবৃন্দের 
মধ্যে যিনি স্ত্রীলোকদিগের অসন্তোষোৎপাদনে 
সন্ধিক ইচ্ছুক [তিনি যে বাস্তবিক শ্শ্রনিতাধশ্ম 
পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্য শ্রামদ জ্ঞানানন্দ 
দেবের সর্বধন্মসমন্থরবাদের বৈপারত্য ঘটাইভে 

কতসহ্কল ইহা স্থির 'সিক্বান্ত। বিশেষতঃ 
ব্রোগ্যনীর্ধক প্রবন্ধট “জ্রমন:” প্রকাশিত হইবে 
বুঝিয়া আমি আর স্থির থাকিতে পারলাম না। 

অবশ্যকর্তব্যত আমাকে প্রতিবাদিকপে 

বিজ্ঞ পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে উপনীত করি- 
তেছে। আশা! করি সুধীজনসমাজে আমার 
কথিত বিষয়গুলির তাঁৎপর্যাথ যথাঁধথরূপে 
নির্ণীত ।হইবে। জয়ের ব্যাকুলতা জ্ঞাপনে 
সমুত্সুক হইয়াই “বৈরাগ্য” প্রবন্ধের প্রতিবাদে 
প্রবৃত্ত হইলাম। | 

নৈন্লাগ্য | 

এই বিশাল ব্রন্ষাণ্ডে অনস্ত জ্ঞানপয়োধি- 
সমুত্তরথেক্ছু মানবগণ ধতই কেন অগ্রসর হউক. 
ন! কেন তাহাদের প্রতি পদে পদে, প্রতি মুহূর্তে 
বুদধিত্রম খটিবার সবিশেষ সম্ভাবনা আছে। ভগ- 
বং ককপাব্যতীত তাহাদের বুদ্ধির জড়তা, বিবেক 
অনুপ্রাণিত শক্তির অপ্রকাঁশ ও অন্তরায়, তাহা+ 
দের 'অলঙ্ষো শত শতবার উপস্থিত হইতে পারে 



৩)০৩ 

ক্ষণকাঁলের মধ্যে একটি বিশাল মরুভূমি সাঁগরা- 
কারে একটি বৃহৎ সাগর মরুভূমিরূপে পরিণত 
হইতে পারে । কাহার কিরূপে পরিণতি সময়! 
স্তরে ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? এ যে 
দেখিতেছি বর্তমাঁনে বনু হিন্দুগণ স্বকীয় আত্ম- 
র্কার বর্মন্বরপ ধশ্মত্যাগকরতঃ অকালে 

কালের কবল গ্রাসে পতিত হইয়। ইহলীলা সন্বত্রণ 
করিতেছেন হয়ত উহার আবার সমরে ভগবং 
কপাঁ় অতি মহাঁন্ অতি উচ্চভাব লইন্লা সংসারে 
অবতীর্ণ হইবেন । আবার হয়ত কত শত শত 
জ্ঞানী, বিজ্ঞানী, যোগী সমঘাস্তরে অতি তুচ্ছা- 
দৃপি তুচ্ছ বিষয়ে লিপু হইয়া আক্মাকে কৃতার্থ 
জ্ঞান করিবেন। ভগবানের অত্স্ভুত স্বষ্টিরহন্ত 
কে বুঝিতে পারে ? "ভগবান অঙ্টাঃ জীব 
স্পদার্থ; গীব যাহা করে তাহা ভগবানের ইচ্ছা! 
সমুভূত। (২) প্রত্যত জীব্শক্তির কোন 
অস্তিত্ব নাই। তজ্জগ্তই সাধকগণ সর্কজীবে 
ভগবানের সত্তা উপলব্ধি করিয়া থাকেন । নিয়- 
লিখিত প্লোঁকটি পড়িলেই উপরোক্ত কথার 
যাঁথার্থা বুঝিতে পারিবেন । 

05). সমস্ত জীব নহে। আীভগবানের নিত্যধামের 
নিত্যসিন্ধ ভক্তগুলি অথবা যে সকল সৌভাগ্যবান জীব 
আন্তরিক ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা পূর্বক শ্রীভগবানের 
জরীচরণে সমস্ত ভার অর্পণ 'করেন তাহারাই যে যে কর্ন 
করেন তাহাই জীতগবানের ইচ্ছ-সমূভুত অন্ুথা 
অধার্থ্িক, ঈশ্বর-বিমুখ নাস্তিক জীবকুল ঘে সমস্ত পাঁপাদি- 

, কর্দে জাসভ্ত উহা! ঈশ্বর ইচ্ছা স্বীকার করিলে পাপ, 
পুণ্য ও কর্খুফলাদিম বিষ্মানতা স্বীকার করা যায় না। 
শীগ্রমতও বোধ হয় তাহা নহে.। সুপবিত্র বারাণসীধাম 
প্রভৃতি স্থানের শিবোহহংস্বাদ এবং ঘোর বিষয়াসক্ত 
জীবকুলের ঈশ্বর ইচ্ছায় সমস্ত ক্ধ কর! প্রস্ৃতি ত্রান্তমতে 

জগৎ সমাচ্ছন্নগ্রার এবং তঙ্জনিত বহুন্ধরা পাপভারে 
প্রগীড়িত,. *ত্বয়া হধীকেশ” ইত্যাদি বচন ভক্তপক্গে 

'শ্রযোজায। সংধারণ জীবপক্ষে শ্রীগীতোন্ত “যস্ত্রারটানি 
মযয়া” ইত্যাদি প্রযোজ্য । খৃষ্টানষ্শান্ত্ও ্লীবের নদণ্ধীন 
ইচ্ছ। ( মা৩ 31] ) শীকার ।করেন । 

শ্রীপ্রীনিতাধর্্ম বা সর্ববধশ্মীসমন্ধয়। 

“যদান কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষু পাতকং । 
সমদৃঙম্তদ| পুংসঃ সর্ব1এব ভুথাঁদিশঃ |. ". 

ইতি বিষুপুরাণম্। 
অর্থাৎ যখন জীব সর্ধভূতের উপর পাঁপদৃষ্টি 

পরিত্যাগ পুর্বাক সমদৃষ্টিপাত করেন বা সমদশী 
হষ়েন তখন সেই ব্যজির সর্ধদিকই সুপ্রসন্ন। 

উপরোক্ত গ্লোকটির অথ কেমন স্ুসঙ্গত 
কেমন আনন্দদায়ক, কেমন বিবেকণ প্রণোদিত ! 

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে পপ্ডিতগণ 
ষে শঙ্করকে “শঙ্কর; শঙ্কর: সাক্ষাৎ” . অর্থা 
শঙ্করাচার্য্য সাক্ষাৎ শিব বলির! থাকেন তিনি 
কেন নারীচবিত্রে পুনঃ পুনং দৌঁষারোপ করিয়া. 
ছেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরদানচ্ছলে আমরা 
বিবিধ যুক্তিব্ন অবতারণ। করিয়। বৈরোগ্য লেখকেহ 
সন্দেহ দুর করিব । 

শাস্ত্রে আছে ১ 

“কেবলং ওক্সীকমাঁশ্রিতা বিচার নৈব কারয়েখ। 
যুক্তিইনন্ষচাঁবে তু ধর্ম্মহীনিঃ প্রীমুতে ॥ 

অর্থাৎ কোন শ্লোক বা মহাজন বাক্যের 

শব্দার্থমাত্র আশ্রয় করিয়া বিচার করিবে না, 

যুক্তিহীন বিচারে ধর্দনীশ হয় । ৭ 
কাঁজেই দেখিতে হইবে শ্রীমৎশঙ্করাচার্যয 

যেভাবে ষে মতের - পোষকতা করিয়৷ নাঁরী- 
সংসর্গত্যাগের কথ! লিখিয়াছেন তাহার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য কি? কেবল শ্লোকের শব্দার্থ ব্যাখ্যা 
করিলেই ক্লোকের অথ নির্ণীত হয় না। জন্য 
জনক সন্বন্ধঃনি্ণয় পূর্বক শ্লোকার্থের ব্যুৎপত্তি* 
লাঁভ আবার সকলের পক্ষে স্থকঠিন। 

দ্বিতীয়তঃ শ্রীমত্শঙ্করাচার্ধ্যও একদিন ৪১০৪ 

হইয়াছিলেন তিনি অসাধারণ রনী-তিনি জগতে অবগ্ঠ 
পৃঁজনীয়াঁ; লেখকও তাহ অন্বীকাঁর করেন না--সাধারণ 
কামিনীকুলই ঠাহার আলোচ্য | “আসাদের ঠাকুরের ৫), 
একটা উপমা! আছে ষথা-_শ্রীভগবান্ বরাহ মুহ্তি পরিগ্র 
করিয়াছিলেন বলিয়া কি সকল শুকরই প্রণমা ? 



নিত্যধন্ম বা সর্ববধর্দ-সমন্য় | 

গর্ভ (৩) হইতে ভূপতিত হইয়া এ ভারত- 
ভূমিকে £সমপস্কৃত করিয়াছিলেন এবং আরও 
কত শত সহত্্র জানী, বিজ্ঞানী স্ত্রীলোক হইতেই 
উৎপন্ন হইয়া! ষ্টার অচিন্তা অব্যক্ত প্রভাব 
দেখাইয়াছিলেন। অতএব এস্থলে একটু সবি- 
শেষ অন্ধাবন করতঃ বিজ্ঞ পাঁঠকপাঠিকাগণ 
শ্রীমৎশঙ্করাচার্যের শ্লোকগুলির তাঁৎপর্ধ্য গ্রহণ 
করুন। র 

শঙ্করাঁচার্ষ) “মণিরত্বমলি!” গ্রন্থে লিখিয়াঁছেন 
প্বারকিমেকং নরকন্ত নারী” নরকের দ্বার কি? 
“নারী |” ইহা দ্বারা কি বুঝা যায়? নারী 
শব্দ দ্বারা শঙ্করাচার্ধ্য ইহাই প্রকাঁশ করিয়াছেন 
যে নারী দ্বারা মানুষ যত মুগ্ধ হর পার্থিব অন্ত 
কোন বস্তুতে মানব সেরূপ মুগ্ধ হয় না ! (৪) 

(৪) বাস্তবিক তাহাই সত্য । পুরুষের পক্ষে নারী 
যে অতিশয় মোহিনী সেবিষয় সন্দেহ কি? সাধ!রণ 

পুরুষ-জীব এই মায়াশক্িরূপিণী রমণীদেহে যে অতান্ত 
আসম্ত তাহা কে অস্বীকার করবে ? শ্রীভগবানের 
ইচ্ছায় রমসীদেহের শক্তিই এইরূপ; তাহাতে বৃদ্ধিম্তী, 

সাঁধবী, ভক্তিমতী রমণীর ছ£খের কারণ কি? পুকষ স্ত্রী 
উভয় দেহই পরম্পরের আকবর্ণের হেতু তাহা কে 

অন্বীকাঁর করিবে? তবে কামিনী-মোহে তাৎকালিক 
পুকষ-জীব জগৎ একেবারে উদ্বত্ত অন্ত£সারশুস্ ও সম্পূর্ণ 
ডগবদ্িমুখ দেখিয়া শ্রীমৎ্ শঙ্গ রাচীর্য্য পুরুষশিষ্গণকে 
উপলক্ষ্য করিয়া সংসারাসন্ত পুরুষজীব গুলির প্রধান 

মোঁহ কামিনী*আসন্তি দুর করিয়া ঈপথে আনিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন ৷ বৈরাগ্যবাঁন পুরদ্ষর প্রতি কামিনী" 

সঙ্গ পরিহার জন্য শুধু শঙ্কর উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে 

“দিনকা মোহিনী রাঁতকাঁ বাধিনী পলক পলক লন 

চৌষে ;” “অগ্নির নিকট ঘৃতের অবস্থান ;৮ “বিশ্বাসো নৈর 

কর্তব্য স্ত্ীযু. রাজকুলেযু ৮ “স্্রিয়শ্চরিত্রং পুরুষস্ত ভাগ্যং 
দেবা নজানস্তি কুতো মনুষ্য 2৮ “মায়া না মেয়ে সব দিল 

খেয়ে” “মেয়েও কথন বৈরাগী নয় যদি হয় তো সে মেয়ে 
নয়।৮ সুবেশং পুরুষং দৃই। ভ্রাতরং যদিবা তং 

রিন্ঘতি ())নারীনাং সত্যং সত্যং হি নারদ” “শাস্ত্রে ূপে 

যুবত্যে চ কুতো বশীত্বং ইত্যাদি বহুতর শান্্রবাক্য ভগব- 

দ্বাকা ও মহাজন বাক্য প্রচলিত আছে। শঙরও বে 

৩০১ 

কাঁজেই পুরুষের অত্যধিক মেহিৎপাদন দর্শনে 
নারী নরকের দ্বার বলিলেও সমস্তঙ্বাহা মোহের 
অনুকূল বিষয় মাত্রকেই নরকের হ্বার বলা হইল । 

আর নারীকে নরকের দ্বার বলিলেও ষে বিষয়ান্থ- 
রক্ত পুরুষ নরকের দ্বার নয় ইহা ত শঙ্করাচাধ্য 
লিখেন নাই, তবে কি প্রকারে নারীর প্রতি 
বৈরাগ্যলেখকের রোষ দৃষ্টি পতিত হুইল ? 

বিশেষতঃ ইহ! শিষাদিগের প্রতি ব্যক্তিগত 
ভাবে গুরুর উপদেশ মাত্র । আরও একটি কথা 
এই যে ভগবান স্বয়ং ভূভারহরণার্থে ও জীব 
শিক্ষাচ্ছলে ভুতলে অবতীর্ণ হইর! যেরূপ চরিত্র 
দেখাইয়াছেন তাঁহা কি জীব্র অনুকরণীয় মে? 
অধোধ্যাপতি শ্রীরামচন্ত্র, বুদ্ধদেব, মহা প্রত 

কেবল একগ্লে মোহীন্ধ পুরুষজীবগৎকে নারী-পদ্দিহার 
উপদেশ দিয়াছেন তাহা নহে, মণিরত্মাল। নামক এ 

পুস্তিকাতেই অনেক স্থলে এ উপদেশ আনছে বখা- 
সম্মোহত্োেব সুরের কা? স্ী। (সুরার. মত অন্ত 
কোন বস্ক মোহ উৎপাদন করে? স্ত্রী কিমজ হেঘং 
কনকঞ্চ কান্তা। (কোন বস্তু হয়? কনক এবং 

কান্ত ) টু 

প্রাজ্জে হি ধ'রশ্চ সমস্থ কো বা? প্রাণ্ডো ন মোহঃ 

ললনাকট।ক্ষৈ১ ( প্রজ্ঞ, ধীর এবং সমদর্শন কে? খিনি 
ললনাকটাক্ষে মাহিত হন ন ) 

বিজ্ঞান্ুহাবিজ তমোহস্তি কো' ব1? নাধ্যাপিশাচ্য। ম 
চ বঞ্চিতো মঃ (বিজ্ঞ অপেক্ষ। মহা বিজ্ঞাতম কে? 

পিশাচী নারী দ্বার ধিনি বঞ্চিত হন না) এস্লে কেছ 

যেন ননে না করেন ন'রী মাঁব্রফেই পিশাচী বলা হুইল; 

পিশাচীও নারী দেবীও নারী, বঞ্চন! পিশাচীর কাধ্য 
দেবীর নহে। 

ক! শুখল। প্রাণস্থতাং ? ভি নারী। (প্রাঙ্গণের 
মহ বন্ধন কি? নারী |) 

জ্বাতুন্ন শকাং চ কিমন্তি সব: ? যোধিষ্মনো যচ্চ 
রিতং তদীয়ং | (পুরুষের )? পক্ষেকি জনা কঠিদ 
নারীর মন ও চরিত্র। 

বিশ্বাদপাত্র ন কিমন্তি নারী--( অবিশ্বাসের 
যোগ্য কে)? নারী । . ্ 



৬০২ স্ীপ্রীনিত্যধশ্ম 

চৈতন্যাদেব, গোলকবিহ্বারী শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁর। সকলেই 
বিবাহ করিয়াছিলেন (৫ ) বিশেষতঃ চৈতন্যদেব 
মাতার অনুরোধে হুইবাঁর দাঁরপরিগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন । দিও চৈতন্ত্দেব সন্ন্যাস লইয়া স্ত্রী 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং নারীর নিকট 
ভিক্ষাগ্রহণ নিমিত্ত হরিদাসের মুখ পর্য্যন্ত দেখিয়া- 
ছিলেন না কিন্ত তিনি সন্ন্যাসগ্রহণের পরও 
স্বকীয় মাতার (৬) নিকট আসিয়া! কত বিনীত- 
ভাবে তাঁহাকে মোক্ষোপদেশ প্রদান করিম়াছিলেন। 
শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে নারীর প্রতি অবজ্ঞান্থচক 
কোন কাধ্য পরিলক্ষিত হয় না। শাস্ত্রকারগণ 
সন্ন্যাসগ্রহণের পর নারীর সংস্পর্শে থাক! অতীব 

পরি পরা ৯ 

[জাং সুখং কি? স্ত্রিয়মেব মম্যক্। (কোন হুখ 
তাজা ?- কামিনী-সঙ্গ-নুখ।। ) 

'ক্িস্তঘিষপ্তাতি নুধোপমং ? স্ত্রী। (কোন বিষ 
অন্বততুল্া বোধ হয়?-স্ত্রী। হৃতরাং এস্থলে বৈরাগা 

: প্রবন্ধ লেখকের দৌষধ কি? কাঁমিনীই যে পুরুষ জীবের 
সংসারাসক্তির একট (অথবা একমাত্র ) মূল শিকড় সে 

বিষয় কি আর প্রশ্ন আছে? ন গৃহং গৃহমিত্যানথ গৃহি 
গৃহ মুচাতে। বৈরাগ্য ও সংসারাসক্তি যে পরল্পর 
বিরোধী তাহাও বো হয় কেহই অন্বীকার করেন ন1 ;-- 
বিরাগীশিরোমণি পরমষোগী মহ'দেবকে সংসারী করিবার 
জন্ট আদর্শরমণী পরমসতী এজগঞ্জননী গৌরীর আবহাক 
হইয়াছিল । সুতরাং বৈরাগ্য পন্থ! ও সংসারাশ্রম পন্থ! পর- 
প্পর ভিন্ন বলিতেই হইবে । তাহা হইলে নবীন সাধককে 
বৈরাগ্য পন্থ! উপদেশ করিতে হইলে কামিনী-সঙ্গ-গর্হা 
উপদেশ ন। দিলে উপায় ক্কি? পপ অপর সাধকের 

নমক্ষে সংসারবাননা,কাঁমিনী সস্ভোণাদির প্রশংসা করিলে 
উদ্দেপ্ত সিদ্ধ হয় কি? তবে আর লেখকের অপরাধ 

কি? তবে সাধারণ রমণীজাতির স্বরূপ বর্ণন| শুনিয়া 
ভক্তিমতী ব| জ্ানবতী অসাধারণ রমসীররকুল অসন্ভ্ট 
হইধেন কেন? গ্রাভগবানের সৃষ্ট জগতে প্রত্যেক 

ঘস্তরই ম্বরূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। সাধারণ রমণী” 
গণের প্রকৃতি অগ্রনংশনীয় বলিয়া অপার্থিব রমশীরত্ত 
ভাহ! হইবে কেন? পূর্বোক্ত উদাহরণের মত ভক্তবর 
গুইফ জন্পৃষ্ঠ চণ্ডাল কুলে এবং ব্রদ্মার অবতার হরিদাস 
ঠাকুর ধবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়/,শ্ীনন্দনন্দন 

বা সর্বধশ্দসমন্য় । 

দোঁষজনক বলিয়! বর্ণনা করিলেও নারীর গ্রতি 
স্বেষে করার কথা লিখেন নাই (৭) এবং 
প্রাচীন মুনিগণও নারীর প্রতি দ্বেষ করেন নাই । 
আর যে শঙ্করাচার্ধ্যের গ্রন্থে ভূরো ভুয়ো নারী 
গর্থ। বর্ণিত হইয়াছে তিনি একদিন রতিশাস্ব 
শিক্ষ। নিমিত্ত শ্মশানস্থ মৃত রাঁজদেহে প্রবে* 
করিয়। রাঁজপত্রীর সংসর্গণে কয়েকদিন বাঁস 
করিয়াছিলেন, এ ঘটন|'ট কি বৈরাগ্য লেখকের 
স্বরণ নাই? (৮) যদি শঙ্করাচার্য্য সমস্ত নারীর 
প্রতি লক্ষ্য করিয়। পূর্বোক্জব্ূপ লিখিতেন তাহ 
হইলে মুনিগণ ত্রান্গমুহর্তে উঠিয়া তাঁরা, মন্দোদরী, 
দময়স্তী প্রভৃতির নাঁমোচ্চারণ করিতে অন্নুশাসন 

গোঁপকুলে পালিত হইয়াছিলেন বলিয়! কি  সমন্ত জাতির 
পূজা করিবার বায়স্থা৷ আছে ? সুতরাং শ্রীভগবানের কতক" 

গুল শ্রীচরণকন্কক়ী রমীকুলে জন্মগ্রহ - করেন বলিয়৷ কি. 

সমগ্র রমীসমাজ পুজনীয়া ? বিষের প্রাণনাশিনী শক্তির 
হ্যায়, সুধার সন্রীবনী শত্রির শ্যায় রমশীদেহের প্রকৃতি 
গত দোষগুণ অস্বীকার কর! যায কিরূপে? তর্চ্ছলে 
যদি স্বীকার করা যাঁয় যে রমীজাতি অতি হেয়--স্বৃণিত 

তথাপি তৎকুলে জন্মজন্য ভক্তরমণী যবন হরিদাসের 
স্ঠায় গ্রীহরির অশেষ কূপাই অনুভব করিবেন এবং এ 
ঘটন! সাধারণ নারীকুলের পক্ষে একটি ল্পর্ধা বা 
অহঞ্কারের বিষয় ন! হইয়! আশার বিষয় হওয়া উচিত নয় 

কি? আমাদের লেখক উত্ত প্রবন্ধে ভক্তিমতী, জ্ঞানবরতী, 
পতিব্রতা রমশীগণকে লক্ষ্য করেন নাই-_সাঁধারণ বিধয়- 
কলুবিত অবিষ্যাকিঙ্করী কামিনীকুলই তাহার উদ্দেশ 
নতুবা ই লেখক বেশ জানেন যে পূর্বোক্ত রমণীরত্ব 

আমাদের 'পরম পুজনীয়া | অর্ধনারীশ্বর শ্রীপ্রীগুরুদেবের 
দক্ষিণপদ-তরণী তাহার পুরুষ দেহী কিংরগণের ও বামপদ 
তরী রমশীদেহ ধারিী সেবিকাগণের আশ্রয়-ভূমি | 
লেখক তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন ও অনুভব করিয়াছেন। এ 

বিষয়ে উহার ভ্রম হইবে কেন ? | 
(৫) বুদ্ধদেব ও চৈতন্তের নাম উল্লেধ থাকায় 

বৈরাগা লেখকের পক্ষে প্রতিবাদের উত্তর দেওয়া . সহজ 
হুইবে কারণ উহার বিবাহিত অলৌকিক-সাধ্ধী পত্ীও 
পরিত্যাগ করিয়। সন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সাধারণ জীবজগৎ শ্রীকৃষ্ের বিবাহ 1৪ সংসারাঝমে 



শ্ীঞ্রীনিত্যধর্ধী বা! সর্ববরধন্মাসমন্থ় 

করিলেন কেন ? (৯) ষে ব্যক্তি অজিতেন্দরিযর 
ভাঙার নিকট নারী নরকের দ্বার হইতে পারে 
সত্য প্রত্যুত যে জিতেন্দ্রিয়, স্বাধায়াদি তৎপর 
তাহার নিকট নারী মাতৃরূপিনী সাকারেশ্বরী । 
(১০) এ সংসারে যাহার যেমন ভাব তাহার 
তেমনই লাভ। উপসংহারে আমি এইমাত্র 
বলিতে চাই যে যেমন অবোঁধ বাঁলক গ্বভাব- 
চাঞ্চল্য বশতঃ সমীপবর্তিনী নদীতে যাহিয়া 
ডুবিয়া মরিতে পারে এই আশঙ্কায় বালকের 
পিতা বালককে “নদীর পারে ভূত আছে” 
প্রভৃতি বলিয়া বালকের ভয়োঁৎপাঁদন করেন, 
তদ্রুপ শঙ্করাচার্যও সন্নাসী ও মৃমুক্ষগণের 

অবস্থান প্রভৃতির সহিত আপনাদের তুলন! করে উহ যে 
গর্হিত তৎ্মন্বন্ধে আমাদের ঠাঁকরের উপদেশ দ্র্টবা। 

পুরুযোত্তম ই্র'মচন্ত্র যেরূপ গৃহস্থ ছিলেন সেরূপ গৃহস্থ 
হওয়া কি জীবের পক্ষে সম্তব ? এরূপ জীবনী জীবের মঙ্গল 
জন্য জীব জগৎ সমক্ষে বিশুদ্ধ পূর্ণ আদর্শ স্থাপন মাত্র । 
একটি দুতমুখে একজন সামান্য প্রজা কর্তৃক বিধুটবক্ষ 
বিলাসিনী লক্ষমীদেবী মুত্যন্তর সীতা দেবীর বিশুদ্ধা চরিত্র 
বিষয়ে কঠোর সমাঁলোচন! অবগত হইয়া মশ্মগ্রান্থছেদন 

পুর্বক অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও প্রজারঞ্লন জন্য ঈদৃশ 

পঙ্গী-পরিতাগ কি জীবের সাধ্যায়ত্ত ? বিশেষতঃ বর্তমান 

যুগেকি বিশুম্ক চতুরাশ্রম আছে? শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ- 
বিশিষ্ট গৃহাশ্রম কোথা ? এখন কি আর পুক্রার্থে ক্রিয়তে 

ভার্ধা আছে? শাস্তীয় অর্থ অনুযায়ী পতি-পর়ী কোথায়! 
বর্তমান যুগে যে প্রায় সবই *স্ত্রীদেবাঃ কামুকি রাঁঃ |” 

হ্বতরাঁং আমাদের মত ত্রষ্টাশ্রমীর পক্ষে আদর্শ-চরিত্র 

নরশ্রেষ্গণের সংসারাশ্রমের তুলনা করা আত্মবঞ্চনা নয় 

কি? বিষয়াসক্ত জীবগণ জনক. খধির সংসারাশ্রমের 

তুলনা! দিলে প্রীমৎ রামকৃ্ট পরমহংসদেব - তিরস্কার 

করিয়া বলিতেন "ত্রিকালের মধ্যে একমাত্র জনক খবি 

নির্লিপ্ত সংসারী ছিলেন বলিয়। তাহার এত্ত খ্যাতি আর 

তোদের দেখ.চি'ঘরে ঘরে জনক |" 

(৬) মাতার নিকট আসিয্াছিলেন পীর | 
নহে। 

(৭) জীবমাত্রের প্রতি দ্বেধ নিন্দনীয় শুধু, নারী 

৩)০২৩) 

পতনাশঙ্কার পুনঃ পুনঃ স্ত্রী গর্থা খ্যাপন করিয়া" 
ছেন (১১) বাস্তবিক যাহার দ্বেষ আছে তিনি 

সলানী পদবাচয নহেন। (১২)। 
আর আমরা সকলেই সংসারধর্মে থাকিয়া 

স্ত্রী পুত্র লইয়া! বাঁ করিতেছি, আমাদের মুক্তি- 
পথ পাপ মঙ্কীর্ণ হইলেও আমর ভগবানের 

কপার পাত্র নহি আমাঁদের ভগবদর্শনলাভ হইবে 

না (১৩) ইহা কে বলিতে পারেন? স্ত্রীলোক 
না থাকিলে ভগবানের স্যষ্টিকার্যও বা কিন্ূপে 

কেন? দ্বেষ যে একটি মানমিক রিপু। তবে শ্বরূপ 
বর্ণনায় অনেক: স্থলে দোষের বর্ণন! বাঁধা হইয়া করিতে হয় 

এস্থলেও তাহাই হইয়াছে আলোঁচা ব্ষিয় বৈরাগ্া-প্রশংসা 

হুন্তরাঁং ৩দ্ধিরোধী কামিনী আসক্তির নিন্দা অবশ্যস্তাবী । 

অমানিশ।র নিন্দা ন| হইলে কৌমুদীন্নাত রজনীর প্রশ*স। 

কর! কিকপে সম্ভব? তবে. শেষ আবস্থায় হয় বটে 

প্ধর্দীয নমঃ অধর্দ্দায় নম:৮ সেটি চরম অবস্থা তখন 

আর সম'লোচনাদির অবস্থা থাকে না । 
(৮ বিভৃতিতূবণ শঙ্করের পক্ষে সবই সম্ভব । 

জীবের উহা অনুকরীয় নহে কারণ জীব “সিদ্ধির ঝুলি” 

পাইবে কোথা? এ দৃষ্টান্ত অনুনরণে জীবের পক্ষে 

কেবল “বন্ত্রহরণ লীলার” অভিনয় সম্ভাবনা হইবে কারণ 

“গোবদ্ধন ধারণ” লীলার অভিনয় তো সহজ নয়। তাহা 

কেন? পূর্ণশস্কর সদাশিবের বন্ষবিহারিণী-কাঁল-কামিনী ; 

শিরবাসিনী-কলনাদিনী-মন্দাকিনী ঠ অ.শোভিনী 

জগজ্জননী কাত্যায়ণী । 

(৯) এ্রটী শঙ্কর প্রদর্শিত বিধি নহে। অস্ত 

শান্ত্রকার নির্দিষ্ট সংসারাশ্রমীজনের পক্ষে একটা নিত্যকর্স 

মাত্র। নারী সম্বন্ধে শঙ্করশিক্ষা ত্যাগী পুরুষের পক্ষে । 

(১*) অভিসতা কিন্তু বৈরাগা সাধক বা সন্ন্যাস” 

সাধকের পূর্ণ ইন্দ্রিয় জয় সিদ্ধি কিরূপে সন্ডব? 

(১১) অতি সত্য। (১২)দ্বেষ কেন? রমণী 

সঙ্গ বিরতির উপদেশ । সাক সন্নযাসীর প্রতি উপদেশ 

সিদ্ধাবস্থার জন্য নছে। 
(১৩) শতকরা ৯* গুলে শাস্ত্রোন্ত সংসার 

পালন হইতেছে না-_হইতেছে কেবল “কাম কান 

দেব1।% মর্ধ্বদোবনাশিনী তগবস্তত্তি হৃদয়ে থাকিলে জীব 

নিশ্চিন্ত নতুবা! ঈশ্বর লাভ কিরাপে সম্ভব ? 



৩০৪ 

চলিতে পারে এ প্রশ্নও আমাদের চিন্তাকুল 

হৃদয়ে সময়ে সময়ে স্থান পায়। (১৪)। 

সংপ্রতি বৈরাগ্য প্রবন্ধে উল্লিখিত বিষয়- 
গুলির কিমনদংশের মীমাংসা করা যাঁইতেছে, 

১। শ্রীরামরুষ্জ পরমহংসদেব বলিয়াছেন 
“মেয়ে মানুষ ভক্তিতে যদি কেঁদে গড়াগড়ি দেয় 
তবুও কোন মতে তাকে বিশ্বাস করিবে না” । 

উপরোক্তি উপদেশ দ্বারা বিজ্ঞ পাঠকগণ কি 
বুঝিতে পারেন? প্রকৃত ধিনি ভক্তিমতী নারী 
ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা হইয়। ধূল্যবলুষটিত 
হইতেছেন তীভাঁকে শ্রদ্ধা বিশ্বাস করিবার 
পরিবর্তে তাহাকে কি তাচ্ছিল্য বোঁধ করিতে 
হইবে? কোন শান্ত গ্রন্থে কি ইহার কোন 
প্রকার আভাস আছে? (১৫)। 
. ছুঃখের বিষয় আক্রকাল অনেকেই সাধু 
পুরুষের অমূল্য উপদেশের ভাবাথ বুঝিতে না 
পাঁরিয়া লোক সমাজে তীহাঁদিগের উদারতার 
লাঘব করিতে বসিয়াছেন। পূর্বোক্ত উপদেশে 

(১৪) জীবরূগী সৃষ্টিকর্তাগণ বিস্ত ব্রহ্মার প্রতি 

করণাবশতঃ জীবন্থষ্টি করেন নাঁ। অদম্য-কামপ্রবৃত্তি- 

বশেই বর্তমানকালে জীবের জীব-স্থষ্টি নয় কি? বর্তমান- 

কালে শাস্তোক্ত বৈধকামে ক'টি জীবের উৎপত্তি? মায়া- 
ুদ্ধ বিধয়াসন্ত কোন কোন জীব সন্গ্যাসাশ্রমের 

বিরোধী হইয়া বলেন বটে, “যদি সবাই সন্গ্যাসী হবে 
তবে ব্রহ্মার স্ষ্টী কি লোপ হবে ?” ইহাতে কোন একটি 

তত্ত রোবের ভান করিয়া বলেন “বাপুহে ছাড় সংসার, হও 
সন্ন্যাসী ; ব্রদ্ধার হট্টিলোপের জন্ঠ যদি কোন ॥পাপ হয় 
তাহা আমার হইবে ।৮ সন্াস কি মুখের কথা? 
সংসারাসক্তিত্যাগ কি সহজ কা? 

(১৫) বৈরাগ্য প্রবন্ধের ফুটনোটেই তাহী' 
নুব্যক্ত আছে। রূপ ভক্ত রমণীকে অবশ্ঠই শ্রদ্ধা 

বিশ্বাস করিতে হইবে কিন্তু স্ত্রী দেহ জন্য পুরুষ ভক্ত, 
সীহার সহিত বেলী মাথামাথি করিবেন না কারণ উক্ত 
প্ডৃ-রমশীর ভক্তি প্রভৃতি পুরুষতক্ের তাহার প্রতি 
আসকির হেতু 'হইয়।” পরিণামে মায়া প্রতাপে কোন 
বিগরাত ফল না হনব । ঠাকুরের সেই ৮7 

স্রীপ্ীনিত্যধন্মী বা সর্বধধন্মীসমন্থয 

বাহিরে ভক্তি এবং অভ্যন্তরে মলিনতাযুক্ত 
শ্রীলোককে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে ইহাই 
আমাদের জ্ঞান । (১৬)। 

প্রবন্ধ বিস্তৃত হইবে ভরে বৈরাগ্য লেখকের 
সর্বাংশের অর্থ জ্রট দেখাইিতে পারিলাম না। 
(১৭) সময়ান্তরে পরিতাক্ত বিষয়ে সবিশেষ 
লিখিব। বৈরাগ্য বিষয়ে যংকিঞ্িৎ লিখিয়। 
এবং স্ত্রী গ্রশংস। জাপন করিয়া আজকার মত 
ক্ষান্ত হইব । (১৭)। 

ব্রোগ্য প্রবন্ধের সর্ধ গ্রথমে বৈরোগ্য লেখক 
লিখিয়াছেন *বিরাগ শব্দ “ফঃ” প্রত্যয় করি! 
“বৈরাগা” শঙ্ধটী হইয়াছে ; বাস্তবিক ইহা সম্পূর্ণ 
ভ্রমাত্মক ! (১৮) বিরাগ শব্দ “যি” প্রত্যয় 

করিয়। “বৈঝাঁগ্য” এই শবটী হইদাছে। বিরা- 

গের ভাঁবই নৈরাগ্য ৷ শান্ত্কারগণ বৈরাঁগোর 

যেরূপ লক্ষণ দি:ছন তাঁগ নিয়ে উল্লিট 

হইতেছে ! 

(১৬) আত সত্য। পূর্বেবাক্ত কারণও বটে 

(১৭) বৈরাগ্য লেখকের সর্বাংশে অর্থ ক্রটা নাই৷ 

তিন অধিকাংশ স্থলে নিজের মত বেশী কিছু দেন নাই; 

শাস্তবাক্য উদ্ধত করিয়াছেন মাত্র। প্র সকল স্থলে 

শান্ত্রকারগণের উদ্দেশ্যই ত্যাগলিগ্, সাধকগণের প্রতি 
কামিনীকাঞ্চন নিন্দা পূর্বক বৈরাগ্য উপদেশ । -শাস্ী 
মহাশয় স্বয়ং এ সকল স্থুল পাঠ করিলেও লেখকের সহিত 
একমত হইবেন। হ্িন্দুশান্ত্র অনুসারে এই ঘোর কলি* 
যুগে সাধারণ স্ত্রী জাতির প্রশংসা করিবার যো নাই। 

জগজ্জননী হৈমবতীর মুষ্টিমেয় কৃপাঁপাত্রী ব্যতীত ঘোর 
কলিযুগের স্ত্রীজাতি সম্বদ্ধে শান্তর বড়ই তীব্র কটাক্ষ 
করিয়াছেন যথা! “স্ধিয়ে! প্রায়শঃ ভষ্টাঃ স্থঃ» ইত্যাদি |. 
সাধারণ পুরুষকেও শাস্ত্র বলেন “স্ত্ীদেবাঃ কামকিগ্ছরাঃ |” 

(১৮) এই ভ্রম প্রদর্শনটি বিজ্ঞতা হয় নাই। 
তর্কস্থলে জম স্বীকার করিলেও ইহাঁর উত্তরে বলা যায় 
জীবদেহ ভ্রমের অতীত নহে । সংস্কৃতি শান্তাতিজ্ঞ বছু- 

তর পণ্ডিতের রচনায় সামান্য বর্ণাশুদ্ধি ও ব্যাকরণ 
দোষের অভাব দেখা যায় না। এ গুলের অশুদ্ধিটী 

খকের কৃত কি না বলিবার উপায় নাই কারণ কাহার 



স্ীপ্রীনিত্যধন্ম ব। সর্বধর্ম্মস মন্তয় 

,শরবিক বিষয়ব্িষ্ঃন্ত বশীক'রসংজ।- 
বৈবাগ্যম্ ॥ ১৫ ॥ 

ইতি পাতগ্রল দর্ণনে সমাঁধিপাদঃ | 

: দুষ্টং ( ইহৈবোৌপলভাম।নঃ অকৃচন্দন বনি- 
তাদিঃ) অনুশবো বেদ্তদবোধিতঃ স্বর্গাদিরাু- 
শ্রবিকঃ, তয়োঁঃ (ছুয়েররপি বিষরয়োনশ্বরত্বহুখাঁদি 
দৌধদর্ণনাৎ ) বিভৃষ্কন্ত (নিম্পৃহন্ত ) যা বশীকাঁর- 

ংজ্ঞা ( মমৈবৈতে বা! নাঁহমেতেষাঁং বস্তা ইতি 
জানং ) বৈরাগ্যমিত্যুচাতে । 

অর্থাৎ দৃষ্টবিষয় অক্ চন্দন বনিতাদি ও শাস্ 
প্রতিপাঁদিত বিষয় স্বর্গাদি, এতছুভয় বিষয়ে 
বিতৃষ্ণ হইয়া (২১ ) উপরোক্ত বিষয় আমার 
বশীভূত, আমি উহাদের বশীহৃত নই” এইরূপ 
জ্ঞানকেই বৈরাগ্য বলে। বৈদ্বাগ্য লক্ষণে বিষয় 
মাত্রই পরিহরনীয় বলা হইয়াছে; তাই বলিয়া 
কাহাকেও নিন্দা করা হয় নাই। (২২) 
বিশেষতঃ পূর্বোক্ত রূপ বৈর।গ্য কিরূপে সমুদ- 
ভূত হয় তৎসধন্ধে সাংখ্যস্তত্রবৃত্তির টীকাতে 
নিমলিখিতরূপে বর্ণিত'আঁছে যথা $-- 

হলিশিত পাঁওুলিপি বর্তমানে আমাদের নিকট নাই । 

সম্পাদকদ্য়,প্রবন্ধপ্রতিলিপিকারী, কম্পোজিটর, প্র্ষ- 
সংশোধনকারী প্রভৃতির হস্তের মধ্য দিয়া লেখকের 
লেখাগুলিকে যাইতে হয় সুতরাং এ ভ্রম কাহারকৃত বলি- 
বার উপাঁয় নাই। ্রীপত্রিকা'র সর্বপ্রকার ভ্রমাদির জন্যই 
ঈষ্পাদক দায়ী হ্তরাং অপর সকলে অশ্বীকার করিলে 

আমি এ ভ্রম আমার ্বদ্ধে লইতে প্রস্তুত আছি।* 
(১৯) শাস্ত্রী মহাশরতো। নিজেই স্বীকার করিয়া- 

ছেন ধে “অ্রক চন্দন বনিতা প্রভৃতি বিষয়ে নশ্বরত্ব, ছুঃখ 
আদি দোষদর্শন জন্য বিতৃষ্ণ৮ হইতে হয়। তবে 

বৈরাগ্য লৈথকের 'বনিতা-দৌধ-বর্ণনা-জন্ত কি অপরাধ 

হইয়াছে? প্রীশ+রও বলিয়াছেন “সংসারহখে দৌবমনু- 
সন্ধীয়তাং |” _দোবদর্শন, নিন্দা, গর্হা! শবখগুলি কি এক 

অর্থবাচক নহে? : 
0২১) 0২২) বিতৃষ্ক ও ।পরিহারের অন্তর্নিহিত 

কারণই দোধদশন বা গর্া। প্রশংসনীয় বিষয় পরি- 

ত্জ্য হইবে কেন? 
৩৯ 

৩০৫. 

পুরুষঃখলু বৈরাগ্যান্ মোক্ষশান্তে পরবর্তিতে 
বৈরাগাঞ্চ দ্বেধান্তাৎ। শেোকাদিনা বা জন্মা- 
স্তরীর. ছুবিত ক্ষয়ান্ব! | 

পুরুষ বৈবাগ্যহেতু মোক্ষশাস্বাধায়নে তৎপর 

হয়। সেই বৈরাগা শোঁকাদি দ্বারা জন্ম!" 
্রীয় পাপক্ষয়ূদবারা সমুৎ্পন্ন হয়। (২৩) 

আর্তি বলেন 7 

“্যদহরের ন্রিজোত 'তদভরেব গ্রব্রজেৎ ॥ 
ইতি শ্রুতি; | 

যেদিন জীব বিষয়ে বিরক্ত হয সেই দিনই 
বিষয় তা'্গ পূর্বাক প্রস্থান করে। বিষয়ের 
ক্ষণভন্কুরত্ব ও পাঁপ জনকত্ব দের বিদ্যমান আছে 
বলিয়াই বিষর বৈরাগোর প্রতিকূল (২৪) 
বৈরাগ্যারস্তের প্রথম অবস্থা হইতে উহাঁর সমাপ্তি 
পর্য্যন্ত চারিপ্রকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। এথম 
অবস্থ! যতমান্, দ্বিতীয়াবস্থা ব্যতির়েক, তৃতীয়া 
বস্থা একেন্ড্ি়, চতুর্থাবস্থ। বশীকার ৷ চিত্তের 
বিষয়ান্ুবাগনাশে চেষ্টা জন্মিলে তাহা! যতমান 
বৈরাগ্য (২৫) কোন্ কোন্ বিষয়ে আসক্তি 

_ লোপ পাইল এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে অন্ুরাঁগ 
গ্রবল ব। সজীব থাকিল তা পরীক্ষা দ্বারা 

জাঁনিয়া সজীব বা প্রবল ব্ষিয়গুলিকে দ্র্ধল ব 
দগ্ধ করিবার প্রয়াসের নাম ব্যতিরেক | (২৬) 

(২৩) বৈরাগা লেখকও তাহ! অন্নীকার করেন ন! 

কারণ এ সম্বন্ধে আমাদের ঠাকুরের স্পট লিখিত উপ- 
দেশও তাহাই। 

(২৪) বৈরাগ্য লিগ, পুরুষ সাধকের পক্ষে রাই 
প্রধান বিষয় নয় কি? 

(২৫) তবে লেখকের বৈরাগ্য প্রবদ্ধট “বতমান 
বৈরাগ্য উপদেশ নয় কেন? কোন বিষয়ে অনুরাগ, 
নষ্ট করিতে হইলে উহার দোবদর্শন অবস্থাপ্তাবী। 

(২৬) তাহা হইলে উল্ত প্রবন্ধট “ব্যতিরেক 

বৈরাগ্য উপদেশও” বটে। পুরুষদেহ্ধাঁরী নবীর্ন'সাধকে 
পক্ষে “সজীব” ও পানির লি নার 
প্রবন্ধট সেই আসঞ্তি “্ৰঞ্ধ করিতে প্রয়াস” নয় কি 1: 



২০৬. 

খন চিত্ত কোন বিষয়েই অনুযক্ক হয় না কিন্তু 
মধ্যে মধ্যে বিষয়ের প্রতি কিঞিসাত্র স্পৃহা জন্মে 

তখন তাহ! একেন্দ্রি। বৈরাগা বলিয়া .কথিত 

হয়। ইহাই বৈরাগোর তৃতীক্লাবস্থা। তৎপর 

যখন বিষয়ানুরাগের সংস্কারগুঞ্সি সমূলে বিন? 

হইয়া] যাঁয় তখনই বৈরাগোর পুর্ণতা হইয়াছে 
বলিয়া দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন (২৭)। 

তৎপরই পতপ্রলি বলিতেছেন 7 
“তৎপরং পুরুষখ্যাতেগড ণবৈতৃষ্ম্॥ ১৬ ॥ 

| ইতি সমাধি পাদ; | 

পুরুষখ্যাতি অর্থাৎ আত্মসাঁক্ষাৎথকার হইতে 

তাদৃশ পরমবৈরাগায সমুংপন্ধ হয় । এবং, উক্ত 

অবস্থাই সমাধির প্ররুটতম কাল | (২৭ ) নারী- 

রাগের সম্বন্ধে শাস্তকীরগণ কি বলেন ভাগ! নিয়ে 

লিখিত হইল; 
১। “সাধবী স্ত্রী মাঁতৃতুলযাচ সর্ঘথ| হিতকারিণী | 

অসাঁধবী বৈরিতুলাচ শশ্বং সপ্তাপ দারিকা ॥৮ 

ইতি ব্রদ্মাবৈবর্তেগণপতিখণ্ডে ২ অধ্যায় 
_ পতিব্রতা না (২৮) মাতৃতুলা। এবং 

মানবের সর্ধপ্রকারেই হিতকারিণী আর অসাধ্বী 

নারী শক্রুতুল্যা সম্তাপদায়িণী (২৯)। 

(২৭) উহা “সিদ্ধ-বৈরাগ্যাবস্থা%» . সাধকাবস্থা 

নহে। 
(২৮) অতি সত্য । 'লেপকণ্ড অস্বীকার করেন 

নাই। ভাাহার স্ত্রী-নিন্দার লক্ষা সাধারণ রমণী । সাধবী 

থে "সাবিত্রী অংশ*্ “জগজ্জননী অংশ” “লঙ্্মী অংশ” 
স্তবে প্ঠনানং ন বনে বলে”। কিন্তু প্রীভগবাঁনের জন্য 

প্রাণ উদত্রান্ত হইলে তখন এই রমশীরহও পড়িয়া 

থাঁকে--দর্ববাপেক্ষা প্রিয়বন্ত নিঙ্গ জীবনের প্রতিও আস্থা 

থাকেনা । সাক্ষয--প্ীচৈওত্য, িরিতে 1 তখনকার 

ত্যাগ বিচার পূর্বক নছে। 

' (২৯) শান্ত অনুসারে এই সংখ্যাই অধিক । 

ভুত উরীপ পুরষও যথেষ্ট । তাই  গরমহংসদেৰ 

(বলিয়াছেন বনের..যেমন  শিকারীর পদতলে প্রাণ দেয় 

€ সাগর), পুরু ভঙ্গ: ছ্দরী যুব হর. প্লদতলে প্রাণ 

ীপ্রীনিতাধপ্দ বা সর্ধ্ধন্মসমন্থয 

২৭ .স্থাঁফি সাধ্যা চ য নারী 
_ কুলধশ্বভিযা স্থিত । 

কাস্তে সার্দং সা কাস্তা বৈকুষ্ঠং 
যাতি নিশ্চিতম্ ॥ 

ইতি শ্রীকৃষ্ণ জন্যাথণ্ডে | 
যে স্ত্রী শ্বামীর আরাধনাঁয় এবং কুলধর্ম- 

পালনে সভয়ে রতা, সে নারী শ্বামীর সহিত 

বৈকুণ্ঠে গমন করেন। (৩০ )। | 

৩৭ পদে পদে শুভং তন্ত যঃ: 
স্ত্রী মানিঞ্চ রক্ষতি। 

অবমন্য রিং মূঢ়ো যো যাঁতি পুরুযাঁধমঃ । 
পদে পঞ্ছে তাস্ুভং করোতি পার্বতী সতী ॥ 

ইতি স্ত্গবৈবর্ত পুরাণে ৩২ অধাঁর। 
যে স্বাতী তীর মান রক্ষা করে তাহার পদে 

পনে শুভ হন্ক যে পুক্লুযাধম পদে পদে স্ত্রীকে 
অবমাননা ঝঁরে পতিব্রতা পার্বতী দেবী তাহার 
অমঙ্গল বিধাঁনি করেন। 

দেয়। “ভাষায় স্ত্েণ বলিয়া একটি শব্দ আছে" এ শব্দ" 

বাচ্য পুরুষ সর্ধব্না নিন্দনীয় | ॥ 
(৩) কেহুই অশ্বীকার করিবেন না কারণ শাস্ত্র". 

বাক্য ও যুক্তিযুক্ত কিন্তু বিশেষণ গুলি বড়ই ছুলভি 
অনেকস্থলে “কুলধন্থের'” অভাব । , 

(৩১) বৈরাগ্য প্রবন্ধে স্ত্রী গর! যেমন সমগ্র রম'৷ 
কুলের প্রতি যোজা নহে তক্ুপ নারীসম্মাননা সমগ্র নার 
সাধারণের প্রতি হইলে শাস্ত্রমর্যাদা থাকে না শাহ 
“সারঞ স্ত্রীতাড়নং” উপদেশও আছে। যেগুলি জগ' 

দশ্বার সুসন্তান সেইগুলির অবমাননায় পর্্ধিতনন্দিশী 
অমন্তু্টী নতুবা যে “সতী” ব' “সাধ্ধী” নামের কলা 
তাহার শাসনেই জগগ্মতার উপদেশ. কারণ 'শান্ত্র সমুহ 

তাহারই সম্পত্তি । শান্তম্থভাব কতকগুলি. ভক্তের " প্রতি 

তাহাদের পত্তীর উগ্রভাব শ্রবণে ঠাকুর 'কখন ..কখন 
ুষ্টিবদ্ধ করিয় হাসিতে হাঁসিতে ইঙ্জিতে বলিতেন '“ওগে! 
কখন কখন কিছু কিছু উত্তম ।মধ্যমও .আবগাক হয়” 

পরমহংসদেবেরও. তাহাই মত। . পুজ্প কন্টাদির স্তা় 
পত্ধীও স্বামীর সম্পূর্ণ শসনাধীন তাকাতে . শী 
ব্যাঘাত ঘটে ন1। - 



্ীনিত্যধর্্দ বা সর্ষবধন্মাসমন্থয় |. 

স্ত্রীলোকের যে পুর্বে এদেশে সম্মানের পাত্রী 
ছিলেন তাহার প্রমাণ বেদে মন্গুসংহিতার ও 

পুরাণে '( ৩২) জীজ্জল্যমাঁন রহিয়াছে। প্রবন্ধ 
বিস্তার ভয়ে উপরোক্ত শাস্রাশির অভিমতগুলিই 
কেবল লিখিত হইল। বন্থ শ্লোক উদ্ধৃত করি- 
লাম না।' . 
81 মন্ত্র কহেন $-ন্রীলোক যথার্থ পবিত্র । 

স্ত্রীলোক ও লক্ষ্মী উভয়েই সমান | যে পরিবাঁবে 

স্বামী স্ত্রীর প্রতি অন্থুরক্ত, ও স্ত্রী স্বামীর প্রতি 
অনুরক্ত|, সেই পরিবারে লক্ষ্মী বিরাজমাঁনা 

থাঁকেন। স্ত্রীলোকের! সর্বদাহি শুদ্ধা, যেখাঁনে 

ক্ীলে।ের সন্মান, সেখানে দেসতাঁরা তু 

থাঁকেন। যে স্থানে স্ত্রীলোক অপম্মানিত 

সেখানে সকল ধর্মের ত্র্টতা পরিলক্ষিত হর। 

স্ত্রীলোক পুর্বে পভব্তি” বলির সগ্বোধিত 

হইতেন । (৩২)। | 
৫ রাঁজা যুধিষ্ঠির আপন কিন্করীকে 

“্ভদ্রে” বলিয়া ডাঁকিতেন ৷ (৩) 
৬। ভন্বত বনস্থিত রামচন্ত্রের নিকট উপ- 

স্থিত হইলে রাম জিজ্ঞাসা করিলেন । “তু 

সত্রীলোকদের প্রতি সম্মানপুর্বক বাবার করিয়া 
থাক তো? (৩২)। 

৭। যখন বুধিষ্ঠির ধুতরা্রের আশ্রমে গমন 

করেন তখন ধৃতরাষ্্ী জিজ্ঞাসা করিলেন “রাজ্যে 

হঃখিনী অঙ্গনার। তে উত্তমরূপে রক্ষিতা হয়, 

ও রাঁজবাঁসিতে স্ত্রীলোকের! তে! সম্মানপুর্বক 

গৃহীত হর ? (৩২ )। | 
৮। ভীম্ম কহেন,--মাতাইহ ও প্রলোকের 

(৩২) কেহুই অন্বীকাঁর করেন না। তবে "সে 

রমীও'নাই মে অযোধ্যাও নাই।” মগ্ুসংহিতা ও 

পুরাণে বিশ্বাস করজনের আছে? হচ্ুমানের সমুদর- 

লন্ষধন গুনিলে বাবু মহল হাসিয়া উঠেন। সে সকল 

গুবেও স্ত্রীসম্মানেরও অভাব নাই, প্রায় সকলেই ফৌজ” 

দাঁরী আসামী । কলির লক্ষণই "স্ত্রীবশাঃ |” 

৩০৭. 

মঙ্গকারিণী, পীড়িত ও ছুঃখিত স্বামীর স্ত্রী 
অপেক্ষা রত্র নাই। স্ত্রী প্রম ওষধ। 
আধ্যাম্মিকতা অঞ্জনে স্ত্রী অপেক্ষা সহযোগিনী 
নাইি। (৩৩) ( ইতি পরীক্ষা )।. 

শশান্্কারগণ আবার বিশেষরূপে কি বলিয়া- 
ছেন তাহাঁও নিয়ে পাঠ করুন । 

৯। “বনেহপি দোষ। প্রভবস্তি রাঁগিণাঁম্ 
গৃহেষু পঞ্চেন্দ্ির নিগ্রহস্তপঃ 
অকুংসিতে কর্্মণি ষঃ প্রবর্ততে 

নিবৃত্তরাঁগন্ত গৃহ তপোঁবনম্ ॥ 

বঙ্গানুবাদ য্থ|)-_বিষর়রাগি জনের বনে 
বাস করিয়াও ব্ভ দোষ সমুতপাঁদিত হয়। গৃহে 
থাকিয়া পঞ্চ ইন্জিয়ের নিএহ করাই পরম তগস্তা। 
যিনি বিষাঃরাগণূণ্ভ হইয়া কেবল ধন্মকন্ম।ষ্ঠানে 
প্রবৃনত তাঁগর পক্ষে গৃহই তপোঁধন সদৃশ । (৩৪) 

১০। নিম্নলিখিত গল্পটিও পূর্বোক্ত বিষয়ের 
প্রামাণারূপে নির্বাচিত হইবে £-- | 

কথিত আঁছে-যে একদ। বিছ্ধী পগ্ডিত 
মীরাবাই সনাতন গোস্বামীর দর্শন-লভাকাঁজ্জায় 
তাহার বাটার দ্বাবদেশে দণ্তায়মানা ছিলেন। 
গোম্বামী মগাশরের সেবকর্দের মধ্যে কোনও 

ব্যক্তি বিছ্রমী মীরাবাইএর মনোভাব সনাতন 
গোস্বামীকে জানাইলে তিনি বলিলেন---“আমি 
পুরুষ হইয়া! কখনও নারীর মুখ দর্শন করিব না,” 
কাজেই উহাকে ব্ল, “এ আশ্রমে আপনি 
পুনরায় আসিয়া সেবকগণের ও আমার তপোঁবিদ্ন 
করিবেন না। শীরাবাই পূর্বোক্ত অন্ুশাসনে 

(৩৩) “পত্রী” হইলে তাহাই বটে কিন্তু এ যুগে 
ষে শতকর! ৯৯টি “পেত |” এখন ষে প্রায়ই “ভূত ও 
পেত্রীর” সংসার । হৃতরাঁং অনেক. স্থলে “রাম” দাম 

শারণ পূর্ববক পলায়নই শ্রেয়ঃ বলিয়া! বোধ হুয়। খাবুর 

বেতন পোনের টাঁক! কিন্তু গ্রতিনাসে এক টাকার “নী 

মিত তরল আলত।” জবহ্য চাই । হাঁ. জগদীশ | 

মহাপ্রলয়ের আর বাকী কত দিন? 25 



৬৯৮ শ্রীপ্রীনিত্যধর্ম বা! সর্ধধশ্াসমন্য়। 

যংপরোৌনাস্তি ' বাধিতা হইয়া! সগর্ধ্বে উচ্চৈ:স্বরে 
বলিগেন “গোঁদাই জি? আমি জানিতাম এ 
বিশ্ব-ব্ন্বাণ্ডে তগবানই স্থাবর-জঙ্গম সকল প্রাণীর 
স্বামী, ভগবান্ বাতীত সমন্তই স্ত্রীজন) এই 
ধারণার বশবর্তিনী হইয়৷ এবং আপনাকে সপত্ী 
ভাবিয়াই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
আসিয়াছিলাম। . এখন দেখিতেছি আপনি 
ভগবানের পুরুষত্ব অধিকার করিয়া বসিয়া 
আঁছেন।” মীরাবাইএর এইরূপ ভক্তি-নীতিপূর্ণ 
উপদেশ গুনিয়া সনাতন গোস্বামী আর স্থির 
থাকিতে 'পাঁরিলেন না। সীশ্রানেজে ভাবে 
বিভোর হইয়া বিদ্রধী মীরাঁবাই,র সচিত সাক্ষাৎ 
করতঃ নিজ দোষের জন্য ক্ষমা চাহিলেন | (৩৫) 

১১। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষই অতাধিক 

চরিত্রহীন, (৩৬) ধৈর্যাহীন; ইহার প্রমাণ 

বিরল নহে। নারী যে ত্রষ্টাচারিণী হয়, পুক্লুষের 
অত্যাচার উহার বলবৎ কাঁরণ। (৩৬) মগ্ 

পাঁনকরিলে নেশা হয়, যে পাঁন করে তাহা 

অজ্ঞতাই মগ্থপানে উত্তেঙ্গিত করে, বাস্তবিক মগ্যের 
কোঁন দোষ নাই) ( ৩?) ) কাঁজেই' স্ত্রীলোকের 

গ্রতি . দোষ দেওয়! পাঁপজনক ও বিজ্ঞপুরুষের 

পক্ষে স্্রীগহ্াখ্যাপন অত্যন্ত অসঙ্গত। (৩৮) 

(৩৪) অতি সত্য। (৩৫) অতিগুতন্ব। 
সাধারণ জগতের পক্ষে নহে। 

(৩৬)৬ তানেকাংশে সত্য হইলেও বিস্তর মতভেদ 
আছে। ধৈর্ধযাদি প্রকৃতি দত গুণ--সাঁধন অর্জিত নছে। 
অই্টগণ কাঁমাদিও প্রকৃতিদত্ত দোষ । 
(৩৭) মগ্কে দোষ আছে বই কি। নতুবা মদ্যপানে” 
আীব উদ্মত্ত হয় কেন? জীবের অজ্ঞতায় পান করায় 
উদ্ত্ত করে না-ড্বা শক্তি অর্থাৎ মগ্ত দোধেই উত্াত্ত 
করে। তবে এই মাত্র বলা যায় যে দোমও আছে ওপও 
আছে; সুযবহারে গুণ অসথ্াবহারে দৌষ।. সর্প বিষেরও 
সঙ্্যবহার আছে। মঙ্গলময়ের কোন হৃষ্টিই নিরনচ্ছিক 
ম্গলজনক নহে । 

১২। কত শত সহশ্র সতী নাগী পতির 
বিচ্ছেদ অসহা বোঁধে পত্ির সহিত সম্মিলিত 
হইবার নিমিত্ত জলস্তঃ চিতার স্ব স্ব দেহ 
হান্তমুখে লোলজিহৰ বহর কব্লামিত করিয়! 
পতি-ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়৷ গিঘাছেন।। কই 
কোন পুরুষ ত্ত্রীর জন্য সেন্পপ করেন নাই! 
তথাপি স্ত্রী নিন্দা করা কি ু্কষের শোঁভ। 
পায়? (৩৪৯)। 

১৩" শঙ্করাচাধ্য প্রভৃতি যোগিগণ স্ব স্ব 

শিষ্যবর্গকে স্ত্রীলোকের সংসর্গে থাকিতে নিষেধ 
করিয়াছেন । : যেহেতু শিষ্যদিগের মনের চাঞ্চল্য 
বিস্যমান, তাষ্ঠীর। 'কেবল শিক্ষার্থী; তাহাদের 
পতনাশঙ্কা আঁছে; (৪* ) আবার ব্রহ্চর্য্য নিষ্ঠ| 
মোক্ষজিজ্ঞা্থ:নারীকে “পুরুষের সংসর্গে থাকিলে 
বিপদীপন্ন হইবে” এরূপও উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন।; ইহা! দ্বারা বুঝায় যে উপরোক্ত 
উপদেশ ব্যক্তিগত ভাবে দেওয়া হইয়াছে মাত্র । 
প্রত্যাত নারী বা পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া দো 
খাপন করেন নাই । যন্দি তীহাই করিতেন 
তাহা নিন নারী নরকের দ্বাস্থরূপ বলিয়। 
০০০ ত ০ ৩০ পাস ক. ক পপি সি শশী শপ এত ৪০ 5 পরত, 

(৩৮) লেখক কেবল শীস্বাক্য উদ্ধত করিয়াছেন 
মান্র। এ সকল স্থলে শাস্ত্রের উদ্দেশ্ই তাহাই । তবে 
অসাধাণ রমশীরঞ্রের প্রতি উহা! প্রয়োজ্য নহে। 

(৩৯) অতি সতা। আহ! সেই স্বর্গীয় দৃষটাসত 
দর্শন কি অ'্র বর্তমান রমশীকুলের আবৃষ্টে ঘটে ন! 
ঘটিবে? দর্শন তো দূরে কথা শ্রবণ পর্যান্ত লোপ হই- 
যাছে। দেখলি যে আমাদের জগজ্জননীর অংশীভূতা 
জননী বিশেষ। এমন কোন্ নরাধম পাষও বর্তমান যে 
জগনী নিন্দা করিবে? কিন্তু সেই সঙ্গে বরাহ মুস্তির 
উদ্দাহরণটিও ম্মর্তব্য। আল্মার আদর গুণের আদর 
দেহের নহ। এখন যে অধিকাংশ “মাকাল ফল।% 
:. (৪১) অতি সতা। তবে আর প্রতিবাদ 
কিমের ; এক্ষেত্রেও যে তাহাই ত্যাগসাধনেক্ষুর প্রতি 
উপদেশ। বাহার মংমর্গ নিষেধ তাহ, (অন্ততঃ সেই 
ক্ষেত্রে) অবশ্ঠ স্য--মিন্দসীয়। 4 



নিত্য রা সর্বধধন্মসমন্থয়। 

ধনার্দি নানীপ্রকার বিষয়, প্রতুৃত্ব, অবিবেকতা 
প্রভৃতির দোঁধ বর্ন সেই স্থানেই হইল ন| 
কেন? (৪১)। বিষ ভক্ষণে প্রাণ নাশ হয়, 
বিষ প্রাণ-নাশক বলিলেও বিষ স্বর তম্ত-পদীদি 
সঞ্চালন-পুর্বক কাহাঁকেও নাশ করে.কি ? (৪২) 
সেইরূপ নারী নরকের দ্বার বলিলেও নারী কি 
বাস্তবিক পুরুষকে আহ্বান করিয়া নরকের পথে 
লইয়া যাঁয়! (৪৩) ভাবুকগণ একবার বিবেচনা 
করিয়া দেখুন । শঙ্করাঁচারধ্য যদি নবীগণের 
প্রতি উপদেশ দিতেন তবে সে স্লেও তাহার 
বলিতে হইত “পুরুষ নরকের দ্বার” (৪৪ )। 

১৪। যেহেতু স্ত্রী-গর্ভ হইতে মানবের 
উৎপত্তি, অতএব মানব মাত্রেরই স্ত্রী-চরিতে দৌষ- 
থ্যাপন করিলে মহাঁপাঁতক হইবে । (৪8৫) 

ইতি ভারত বিখাঁত কোন সাধু । 

(৪8১) তাহাও হইয়াছে। এ মণিরত্রমালাতেই 
লিখিত আছে “কেশত্রবঃ | নিজেন্দ্রিয়ানি” শত্রু কে? 
নিজের ইন্দ্রিয় । “পাঁশোহি কো? যো মমতাভিমানঃ 1৮ 

সংসারে বদ্ধ হইবার পাঁশ কি? মমতা! এবং অভিমাঁন। 
“মুর্থোহস্তি কে বন্থ বিবেকহীনঃ। মুর্খ কে? যে বিবেক 
বিহীন । দিবাং ব্রতং কিঞ্চ সমস্ত দৈচ্যং | দিরা ব্রত 

ফি? সকলের নিকটই দীনতা ইত্যাদি । 

(৪২) বৈরাগ্য প্রবন্ধে চেষ্টা পূর্বক বিষের নিকট 

গমনই নিষেধ উপদেশ করা! হইয়।ছে। বিষের পা মাই তা 
সঞ্চালন করিবে কিরূপে 1? কিন্ত তথাপি নিষ যে প্রাণ- 

হারক ইহা! স্বীকৃত | 
(৪৩) যাঁয়বইকি? যাহারা নিশ!ক'লে কাল- 

কাত! গ্রন্থুতি নগরের পথে যাতীয়াত করিয়াছেন 

ভাহার] এই প্রশ্নের উত্তরে বলিবেন “হাঁ বায় | কতশত 

কোমলমতি দেব-বাঁলকের সর্বনাশ হয়। আলু উৎকৃষ্ট 

তরকারি কিন্তু একটু পচিলে সর্ধবাংশ, পরিতাজা। 

শাস্কোক্ত সতী-লক্ষণ ভূবিতা নারী পরম পুজ্যা কিন্তু সতীত্ব 

বিহীন! বাঁ পতিভক্তি শুস্তা। হইলে উহার তুলা ঘৃণিত 
পদার্থ জগতে আর নাই। 

(৪8৪) অতি সত্া। (৪8৫) মাপ করিবেন 

সম্পূর্ণ ্ বীকার করা যায় না। শা্রযাকা, নছে। .মর্ী- 

৬৯৩১ 

যাহার চিত্তশুদ্ধি জন্দিয়াছে তিনি স্ত্রীকে 
কখনও পাঁপচক্ষে দেখিতে পারেন না৷ তজ্জন্তই 
কোঁন সমদর্শী ভক্ত সাধক কৰি গাহিয়াছেন $--. 

“বদি গিরি গহ্বরে রহরে ওরে নর! 
যদি পরিধান কর অঙজিন অন্বর ॥ 
যদি আঙ্গ বিভূতি করহ লেপন। 
যদি সর্বশীস্্ তুমি কর অধ্য়ন ॥ 
যদি তুমি প্রতিদিন কর গঙ্গাঙ্গান। 
যদি তুমি কর সঘ। ভক্তি বস পান ॥ 
যদি তুমি কর সদ] দরিদ্রেরে দানি ॥ 

যদি তুমি সুপগ্ডিত হও জ্ঞানদানে।' 
যাঁদ তুমি মহামান্য হও ধনে মানে ॥ 
ষ্দ তুমি কর স্দ৷ অতিথি সেবন। 
বদি কর মরভুমে সরসী খনন ॥ 
যদি তুমি প্রাণপণে কর যোঁগাভ্যাঁস। 
যদি তুমি কর সদ| সাঁধু-সঙ্গে বাঁস ॥ 

নাঞ্চ মতিভ্রমঃ | অথবা উক্ত সাধুর উদ্দেশ্য হতন্ত্র। 
বরাহ অবতারের উদাহরণ প্রয়োজয । আমার গর্ভধারিনী 
পুজনীয়া কিন্তু মাডীও স্ত্রী, পত্ীও স্ত্রী, শ্বাধবী ও স্ত্রী, 
গণিকও স্ত্রী, শ্বামীঘাতিন'ও স্ত্রী, পুত্রথাতিনীও স্ত্রী, 
তস্করীও স্ত্রী জুতরাং সকলের পক্ষে এ নিয়ম খাটে না। 

তবে পরম িদ্ধাবস্থায় কোন বন্তই নিন্দনীয় বোধ হয় না; 

শুধু স্ত্রী কেন? তখনই বুখি ।“সর্ধবংখদ্বিদং ব্র্গ।” 

(৪৬) অতি নভা। (৪৭) তাহা কেন হইবে? শ্রাস্ত্- 
প্রমাণ হান্তে দীপক কেন হইবে? শশস্ত্প্রমাণ অবনত 
মস্তকে তাবগ্ঠ স্বীকার্যা। ধঙ্জভীর মনুষ্যের ইহাই 

লক্ষণ । (৪৮) না তাহা নহে। (১৯) অগ্পত্তি নাই। 
(৫*) উপসংহরে বক্তব্য এই. যে লেখকের 

অসংখ্য ধর্্রতগিনী তাহার পরমারাধ্য প্রীঞ্রীগুযনদেবের 
শ্রীচরণাশ্রিত। সুতরাং স্পরই প্রতীয়মান হইতেছে যে 

ধার্সিকা ভক্তরর্মণীর নন্দ! তিনি নিশ্চয়ই করেম নাই 
তবে তিনি যে বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
তাহার একমাত্র উপদেশ বিষয়পরিহার | এই বিষয়ের 
মধ্যে পুরুষের পক্ষে স্ত্রীদেহ ও রমণীর পর্গে পুরুতূদেহ 
সর্বপ্রধান। লেখক পুর্ব ও ত্যাগপন্থী, সন্্যাস্ চিহধারী 



৬১০ 

এ এষদি তুমি ত্যাগ কর বিষয় বাসনা. । 
রি দি তুমি নাঁম রসে রসাও রসনা 

কিন্তু যদি থাকে তব অন্তরে ছলনা (ক)। 
এ সব তোমার তবে কি ফল বল না ॥ 
 মলরাশি পরিপূর্ণ কলস যেমন। 
গাত্র ধৌত করি কর চন্দন লেপন ॥ (৪৬) 
(ক) ছলনা-শাঠাম্ তৎপর্যযামঃ-_কপটঃ 

ব্যাজ; দস্তঃ উপাধিঃ জন্ম, কৈতবং, কুম্যতিঃ, 
নিক্কৃতি:, চিত্তকৌটিল্য । 

হুতরাং বিধি অনুসারে কোন কামিনীকে তিনি প্রত্যক্ষ 
উপদেশ দিতে পারেম কি না জানি না। সম্ভবতঃ 
প্রবন্ধটি ভীহার মানসক্ষেত্রে সমুদিত বৈরাগ্যলিম্প, কোন 
মবীন প্রবর্তকত্বজিজ্ঞান্থ পুরুষ জীবের প্রতি উপদেশ 
সতরাং তাহার উপযোগী শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়। 
তাহার অলোচন| করিয়াছেন; এরূপ স্থলে সাধারণ 
রমণী আসক্তির নিন্দী অনিবার্ধ্য তজ্জ্য আশ! করি আমা- 
দের পুঁজনীয়া ধর্মভগিনীগণণ ও ধর্মসর্ধ্বন্থ সাঁধবী রমশীকুল 
অনস্তষ্ট হইবেন ন|। পুত্রের মঙ্গলের জন্য মাতাও 
পুজকে অসঙ্গত পুঙবধুসানিধ্য নিষেধ করেন। 

“মরণং বিন্দুপাঁতেন জীঝনং বিন্দুধারণ!ৎ* একথা 

কে অশ্বীকার করিবে ? 
%. শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতিবাদ পাঠে আমর! বড়ই 

হুখ পাইলাম কারণ উহার অন্নণীলন ছলে আমাদের 

রীতা বা সব 
রী 

_ বৈরাগ্য লেখক যে সমস্ত শান্তর প্রমাণ দ্বারা 
্ত্রীগহথণখ্যাপন করিয়াছেন তাহা অতি হান্টো- 
দীপক । (৪৭) কেননা বৈরাগ্য লেখকের 
উল্লিখিত শ্লোক গুলির তাঁৎপর্ধার্থ অন্তন্ধপ (৪৮) 
বৈরাগ্য লেখফ জানিতে চাহিলে বারাস্তরে 
সবিশেষ লিখিব (৪৯) ইত্যলং পল্নবিতেন | 

__ ভগবচ্চরণীুজ সহাম়ৈকধন 
শ্রীরমণীভূষণ (৫৭) শাস্ত্রী, বিষ্যারত্ব, 
' :,.. ককাব্যতীর্থ ব্যাকরণতীর্থ। 

আরও অনেঞ্কু ধর্মালোচনা হইল। বাদ প্রতিবাদে 
প্রকৃত তত্ব বাহির হয়। শরও বলিয়াছেন 

তাশরম্তকান্কুস। সাং ৮ তবে তার্কিক যদি 

বিবেকবিস্মৃত ছুঁছয়া কেবল জয়াকাজ্ষারাপ ঘুণিত বাসনার 
বশবর্তী হন আবে তাহাদের তর্ক ধর্ঘানুমোদিত নহে। 
তাহাঁদের নিকট আমরা বিন! বাক্যবায়েই পরাজর 
স্বীকার করি।, 

(৫১) শাস্্র' মহাশয় আমাদের আল্মীয়--পর নছেন। 
তিনি রমশীভূষপ । অ!শ! করি তাহার গৃহ জগদম্বার কৃপা- 
প্রাপ্ত জগজ্জননীর অংশীভূত একটি রমণীরতরে সমলঙ্ক ত 
সতরাং রমশীভূষণ মহাশয় বন্ুত্রীহি হইলে আমাদের 
আপত্তি নাই নতুবা তাহাকে যঠীতৎপুরুষ হইতে অনুরোধ 
করিতাম। 

সম্পাদক 

নিত্য গোপালে। জস্তত্তি 
স্প্ম্থারিট উট গীত 

| মর পত্রিকায় ২৪২ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত 
রর প্রতিবাদ, 

আশঙ্কা করেন যে হয়ত উক্ত লেখকের ভা! 
প্রবন্ধের পরিশিঈ্। * উক্ত কএকটী বিশেষ আবগ্ঠক জ্ঞাতর্য বিষয় 

রসে গ্রবন্ধের লেখক আবেগময়ী লেখনীতেণ সম্যক প্রকাশ. করিতে পারে নাই তজ্ঞন্ত এ 
প্রাণের ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা 
করিয়াছেন কিন্ত ঠাকুরের শ্রীচরণীশ্রিত কৌনভক্ত 

কয়টাস্থলে আরও, একটু বিশদভাবে না 
আবশ্যক । | 

০ *্রতীদেবের শ্রীচরণাশ্রিত সেবক: শ্ীমৎ হরিপদাননের প্রবন্ধ ও. উপদেশ: ' অবলম্বনে 
'লিখিত। স্থানে স্থানে তাহাই ভাষা অবিকল উদ্ধৃত করা হইয়াছে । লম্পাদক | : 



জওনিত্ধন্ম বা 

"২১ লেখক লিথিয়াছেন--“সত্য-সতা- 
দত্যই, আমরা “সহজীয়া” | এ ভাষাটা “্ব্যাজ্- 
ত্য” কিন্তু ভর হয় সাঁধারণে বুঝিতে ন। 
পারিয়া জামাঁদের পরম -নিষ্ঠাবাঁন, অপূর্ব-সংযমী, 
মুততাগী, শ্রীশ্রীরুদেবকে বিরুত, সংজীর 
নন্প্রদায়ের বিদদমাত্রও পক্ষপাতী মনে করেন। 
লেখকের উক্ত“্বাজ সত” ভাষার অর্থ এই ষে 
প্ররূত ধর্ম পিপাস্থ সাধকের পক্ষে ধর্মলাভি 
পরমকাঁরুনিক গুরুদেবের কৃপায় অতি সহজ। 
আমাদের ঠাকুর আকুমার সন্নাঁসী, অলৌকিক- 

ত্যাগী, অভূতপূর্বা নিষ্ঠাবান--একটি উদাহরণ 
দিই £--ভূমিতে কোন বস্তু পতিত হইলে গঙ্গা- 
জলে 'ধৌত না হইলে ঠাকুর তাহা স্পর্শ 
করিতেন ন।। 

লেখক লিখিয়াছেন--“আমরা কেহ 
মাছের ঝোল ভাঁত খাই ইত্যাদি” ইহাতে কেহ 
ষেন মনে ন! করেন মত্গ্ত-মাংস-ভক্ষণ আমাদের 
ঠাকুরের প্রদর্শিত সাধনার অঙ্গ! মহন্ত মাস 
তো. দুরের কথ! মন হইতে সমগ্র সংসার-বাসনা 
দুর করিতে ন| পাঁরিলে শ্রীভগবান লাভ হনা 
ইহাঁই আমাদের ঠাকুরের মত। তবে সাধন 
তঙ্গনের অঙ্গীভূত শান্ত্রোন্ত কোন আঁচারেরই 
তিনি নিন্দা করিতেন ন।, বরং শাস্ত্রোক্ত সমস্ত 
মৃতই তিনি সমর্থন করিত্লে। মত্ত মাংস- 
তআগী সাত্িক আচারী যোগী-্ফি-সন্ন্যাসী চরিত্র 

তিনি ষে খুব ভাল বাঁসিতেন সে বিষয়ে জন্দেহ 
কি? তবে তীহাঁর যে সকল ভক্ত মত্ত শাঁস 

ভোজী-_অথব৷ শ্ত্রীপুত্র লইয়া সংসাবাশ্রমী 
তাহারাঁও তাঁহার কৃপায়: বঞ্চিত হন নাই। 
আমাদের মহাপ্রভুর এতই দয়া যে এ উভর 
শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে তাঁহার কপ! বিতরণে বিন্দু 
মাত্রও ইতর.বিশেষ লক্ষিত হয় নাই।. শাস্তরোক্ত 
সংলীরাশ্রমী ভক্তের কথা দুরে - থাকুক. ঠাকুরেকস 
করুণা: সমূক্রে কত কত কুক্রিয়াশীল: মহা পাপা- 
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চারীও ভাসিয্া গিয়াছে । এতদিন আর্ধ্যশান্তে 
শুনিরাছিলাম শ্রীভগবান ভক্তবৎসল কিন্তু 
আমাঁদের পতিত পাঁবন শ্রীভগবানের এক নূতন 
বিশেষণ বাহির করিয়াছেন_-“অভ স্র-বসল” | 

৩। লেখক পিধিয়াছেন--“ঘর যুবতীর 
কোল ইত্য।দি।” পাঠকগণ ষেন এটা আমাদের 
ঠীকুরের উক্তি মনে না করেন। লেখকও তাহা 
বলেন নাই। এটা প্রাধাদমূলে পরা 
শ্রীমন্নিতান্ন-উক্তি__সংসারাসম্ত--কাগকাঁ্চল- 
নিরত পতিতজীবের 'প্রতি সেই পরমকাঁরণিকের 
“অভরবাণী।” রমণী-সঙ্দগ আমাদের ঠাকুর 
প্রদরশিত সাধন অঙ্গ নহে। বিশুদ্ধ ত্রহ্গচ্্যই 
তীহা্ মত। তবে পতিতজীবের প্রতি কৃপাঁবান 
কূপাঁব্তী আমাদের পরম পিতামাতা হরগৌরী- 
প্রদর্শিত ঘদি কোন পন্থ। থাকে তাহারও তিনি 
নিন্দা” করিতেন না-তাহাঁঙও তিনি “না” 

বলিতেন না। অবস্থ। বিশেষে ব্যবস্থ। রোগ 

বিশেষে উষধ-_ইহাই আমাদের গ্রাকুরের মত। 
রম্ণী সঙ্গ প্রশংসনীয় না হইলেও শাস্বীয় বাধ 
অনুসারে বিবাহিত নরদম্পতী ঠাকুরের যুগল 
চরণে আশ্বর পাঁইতেন। আমাদের কাঙ্গালের 
ধন স্ত্রীস্দী বলিয়া কোন -শিষ্কে ত্বণ! 
করিতেন না এবং ম্হাত্যাগী সগ্জাসী ও 
গৃহাশ্রমী নৈধৈশ্বীসঙ্গী ভক্তদম্পতি এই উভয়ের 
হৃস্তেই আমাঁদের দরাময় শ্রদ্ধার সহিত সেবা! গ্রহণ 
করিয়াছেন। এমনকি আমাদের করণাসাগর 
জগদগুরু শান্ত অনুসারে পতিত .পতিতাকেও 
চরণদানে সঙুচিত হন নাঁই। : 

৪। লেখক লিখিয়াছেন--“আমর সম্মান- 
প্রাপ্তির ভয়ে ভক্তচিহ্ন ধারণ করি না ইত্যাদি”! 
ইহাতে কেহ যেন মনে না, করেন ভক্তচিন্ত, 
ধারণের উদ্দেশ্য সন্মান গ্রহণ। সাঁধুবেশী অন্্র- 
গণের শ্রবূপ উদ্দেশ্য প্রকৃত সাধক বাক সয়ে 
বেশ ধারণ করেন তাহা তাহাদের সাধনার অঙ্ক 
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সুতরাং অবশ্য গ্রহণীয় 1 তবে কুলটা কামিনী (১) 
জাঁরগ্রীতি প্রকাশ হইলে যেমন লঙ্জিতা হয় 
ঠাকুরের ভক্তগণও বেশভূযাঁয় ভক্তি প্রকাশে 
বোধ হয় সেইরূপ সন্ুচিতাঁ হন। তাই বুঝি 
ঠাকুরের অধিকাংশ গৃছ্স্ত ভক্তে কোনরূপ বাহ্ 
বেশ দেখিনা । তাই ব্নিয়া বেশগ্রহণ যে ঠাকুরের 

মত-বিরোধী তাহা নহে-_-কোন :.৫কান ভক্তের 

গর শি তুলসীমাঁলাও দেখিয়াছি__কাহারও 
কহ গলে রুদ্রাক্ষড দেখিয়াছি--যে সকল 
ভক্তকে ঠীকুর প্রকাশ্ঠভাবে সন্ন্যাস পরিব্রজা বা 

 ঝ্রগচর্যয দিয়াছেন তীভাদিগকে গৈরিক পরিধাঁনের 
আদেশও করিমাছেন--ঠাকুরের নিজের গুুদদত্ত 
'গৈরিক কৌগীন এখনও বর্তমান । 

৫। লেখক লিখিয়াছেন--“আমরা কেহ 

শীক্ত, কেহ শৈব ইত্যাদি।” ইহাতে ক্ছে যেন 
মনে না৷ করেন যে আমরা কোন সম্প্রদায়িক 
ভাঁবের অন্তর্গত আমার বোধ হয় শ্রীহন্মানের-_ 

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাস্মনি। 
তথাপি মম সর্বাস্ব রীমকমললোচনঃ ॥ 
এই ভাবটা কতকট! আমাঁদে উপাসনার মত। 

সংক্ষেপতঃ আমর! সর্ধধন্মী এই সর্ব ধর্মের গ্রকৃত 
অর্থ আমার বুদ্ধি অনুযাঁমী প্রকাশ করিতে গেলে 
ঠাকুরের শ্রীউক্কি ব্যতীত উপায় নাই-_তাঁহাতে 
প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হইবে অতএব জিজ্ঞান্ 
মহাক্মাগণ আমাদের ঠাকুরের “সর্ব্বধন্মনিরয়সার” 
নামক গ্রন্থ ও অন্ঠান্তি গ্রন্থ পাঠ করিলে এই 
সর্বধর্মের প্রকৃত অর্থ বোধ করিতে পাঁরিবেন। 

লেখক শ্রীগীতা হইতে যে “কামোহস্মি” 
বচনাংশ উদ্ধৃত করিগীছেন তাহার নুন্দর বিশদ 
ব্যাখ্যা আমাদের ঠাকুর তাঁহার ভক্তিযোগদর্শন 

6১), কুলটা কামিনীর ( পরব্যসনী নারী ) 

সহি এ] সাধকের উপমা শাক্-সন্মত | 
সম্পাদক? 

ীস্ীনিত্যধন্্ম বা সর্বরধর্সমন্য 

নামক গ্রন্থে ৮৭ পৃষ্ঠায় দিরাছেন। সময়াস্তারে 

ধী গ্লোকটার অস্থশীলন এই শ্রীপত্রিকায় প্রকীশ 
করিবার ইচ্ছ! রহিল। আকাক্ষাবান সাধক 
উক্ত গ্রশ্থরত্ব অলোঁচন| করিয়া কৌতুহল নিবৃদ্তি 
করিবেন। লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন-_- 

জয়গুরু জবগুরু জয় শ্রীজানানন্দ নাথ । ইহাতে 

কেহ যেন মনে না করেন আমরা শিবাবতার 

মহাত্মা! গোঁরক্ষনাথ-প্রবর্তিত “নাথ সম্প্রদাঁয়।” 

লেখকের “নাথ” শবের অর্থ “প্রভু”, পভর্ত।”, 
প্মহারাঁজ” «গ্রাঁণেশ্বর “পতি” | নাথ শবের 

সংস্কৃত ব্যংপন্তি নাথ ধাতু (প্রভু হওয়া) 

+অ--ক। আমাদের সম্প্রদায়ের পরিচয় 

জিজ্ঞাস! করিজ্লে বলিতে হইবে আমরা পখষভ 
ভগবান খষভদেব অবধৃত ছিলেন। 

খযভদেবের ঈশ্লাসের নাম কেব্লনন্দ। 

আমাদের সম্ত্রদায়ের একটা নামাঁবলী-পরিচয় 
( 36060108091 2016) আমাদের ঠাকুর 

শ্রীহন্তে লিখিয়। রাখিয়! গিয়াছেন। 

আমাদের “ঠাকুরের অলৌকিক প্রেম, অসা- 

ধারণ শব্ধ, ভাব মহাভাঁব ও সমাধি প্রভৃতি 

ধাঁহারা দর্শন করিয়াছেন তীহীরাই ভক্তিতে 

অব্নতকন্ধর হইয়াছেন । তীহার ভাবে ভোর 

প্রেমময় ছবি যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। সেই 

স্বর্ণকান্তি, গৌরপ্তুতিমা এইরূপ দিব্যভাবে 

বিভোর হইয়। অব“ত বেশে কখন ধরনী পর্যটন 

করিতেন। যচ্ছালৰ বন্ততে সম্ভট থাকিয়া 

সতত আঁ্বাতেই ত্রীড়! করিতেন তাঁহার বাহ্বস্তর 

52 
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অপেক্ষ। ছিলন। । তাঁহার লীলার শেষকাল 

পপর্যাস্ত তিনি এই বৈরাগ্যের উজ্জল দৃষ্াস্ক জগৎকে 

শিক্ষ। দিয়াছেন । 

_ আমাদের ঠাকুরের মত আমরা যতদুর 
বুঝিমাছি তাহাতে শ্রীভগবান লাভ কন্িতে 

হইলে জীবকে কামকাঞ্চনতো- দুরের কথা, 
সমগরজগ দেহমন প্রা সমন্যই " উৎসর্গ 



ভ্রীঞ্রীনিত্যধন্ম বা সর্ববধণ্ম-সমন্বয় 

করিতে হইবে। কিন্ত ইহাঁও উহার অভরবাঁণী । 

হে. মাঁয়াহুগ্ধ, কামকাঁঞ্চনীসন্ত কলিহত ছুব্বলঙ্গীব । 
এঁ সমস্ত ত্যাগ করিস শ্রীভগবাঁন ভজনের শক্তি ৃ অসম্ভব । তাঁহার শ্রীচরণ কুপাঁয় আমরা 
তুমি কোথায় পাইবে? কিন্তু তাই বলিয়া | 
হতাঁশ হইও না-ভোমার কিছুই শক্তি নহি 
ইহা প্রাণে প্রাণে বুঝিরা- অকপটে দীন্ভাবে 
গলবসনে শ্রীগুরর শ্রীপদতলে পতিত হইর! স্্গল 
নয়নে বলিতে থাঁক প্রভুহে “ত্রাহি মাঁম্ ভ্রাহিম।ং 

ত্রাহি মাম্।” আর তোমাকে কিছুই করিতে । 
হইবে না (করিবে কোঁথ। হইতে ? শক্তি কই ? 

পাঁর কর!) দেখিবে স্পর্ণদনিষ্পর্শে তোমার দ্বণিত । 

। তীঁহাঁর ভীবসমান্ড্রের কাঁঞ্চৎ আভাঁষ দিব মাত্র । 
তোমার সমস্ত ভাবনার অবসান হইন। গিঘ্াছে। : 
লৌমমন্ধ দেহ অচিরাঁৎ স্বর্ণ কান্তি পাঁরণ করিনাছে 

অনন্ত মহান গুরুদেব শ্রীশ্রীজ্ঞানানন্দ মহার|জের 

শপ ত সপ পা শশা 

সন 

১৬১৩ 

৷ ভাঁবজলধির সাক ইরন্তা করিতে ফাঁওয়া 

আমাদের মত ক্ষুদ্র জীবদেহীর পক্ষে সম্পূর্ণ 
যত 

| শক্তিই লাঁভ করিনা কেন সেই পূর্ণানস্ত দেবের 
| পূর্ণভাঁব বাক্ত করিবার সময় আমাদের হ্ৃদয়রাণী 
সেই শক্তিদেবী শক্তি শুন্া। অতএন তব- 
পিপাস্ত অকপট সাধকমহাঁশয়গণ তাহার রচিত-- 

“সব্বপণ্রনির্ণরস।র” “সিদ্ধান্ত দর্ণন” প্রভৃতি গ্রন্থ" 
৷ বত্বের সম্যক অন্ণীলন কলে বুনিতে পাবিবেন 

৷ যে সেই অদ্ত সন্নাঁসীর মত জগতে প্রবর্তিত 
কোন ধন্মের মতেন বিরোধী নহে । শ্রীপত্রিকায় 

সম্পাদক । 

সত 

বাগিণী ঝিবিট-একভাঁল। |) 

সাঁধাঁদিন আমি, পথে পথে সণ। 
তোঁমারেই শুধু খাজেছি। 

আমি দুর হ'তে দুরে, ব দুরে দুরে 
্ পথ ভূলে ঘুরে মরেছি। 

আজি শ্রান্ত হৃদয়ে ক্লাস্ত পরাণ, 
( এই ) পথ মাঁঝে সে পড়েছি; 

( আজি ) গোধূলি লগনে পরাণ-রতনে 
এতদিনে দেখা পেরেছি । 

(মম) মরমের বাথা জানাব বলিয়ে 
মুখপাঁনে চেয়ে ব'য়েছি; 

( তুমি) চরণ রাঁখিবে বলিয়। সথা হে, 
হুদযু-আসন পেতেছি। 

৭ 

তিস্উপচাঁরে সাঙ্গাইরা ডাঁল। 
( তব) চরণের তালে রোখেছি % 

( আমি ) সাবা জীবনের গাঁথ। প্রেমমালি। 
(ভোমাঁরই কারণে এনেছি । 

গ্রাঁণের অর্থ।টি দিব পদে ঝলে 
ব্ুদুর হ'তে এসেছি; 

তুমি লও ঝ| না লও, দূরে ফেলে দাও 
আমিও তোমাদে দিঠেছি। 

( তুমি ) ঘুণ! যদি কর, ভাঁল নাহি বাস, 
€( আমি ) প্রাণভরে ভাল বেসেছি; 

(ওই ) চরণ হেরিরা মরিব বলিয়া 
সব ছেড়ে হেথা, এসেছি । 

স্রীউপেন্ত্র নাথ নাগ ঁ  



৩১৪ জীগ্তীনিতধর্শ বা সর্বধর্শীসমন্থয় 

আশ্রন্স | 

এই জগতে ভুইটী সংজ্ঞ| বর্তমান আছে, 
যথা ;-সআঁশ্বন ও আশ্রিত। এই জীব-জগতের 

আশ্রম কে? জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানত; কীহার 

আশ্রয় লইঘ। আমরা এখানে বাস করিতেছি ? 
_দেহাঁভিভূত এই প্রপঞ্চমন্ত জগতের আধার, বিশ্রীম 

আশ্রয় :কোথাতব ? এই তন্থ সমাক প্রকারে 

অনুভূত হইলে মানব ক্রমোন্নতির সহিত সর্বোচ্চ- 
স্তরে আরোহণপূর্বক দেহাদি সর্ধ্বিধ তত্ব 
পরিহার পুরঃসর পরমাশ্রহ়ীভৃত পরম সঙচ্চিদানন্দ 

ব্রহ্ধকে লাভ করে ও অবিগ্যা-মাঁয়।-সভূত'সর্বাবৃস্থা 

দুরীভূত হয়; কিন্তু কোন্ বিশদ উপার 
অবলন্বিত হইলে পুর্ব বর্ণিত অবস্থাশিচয় 
সংঘটিত হয় তাহাই এখন" আলোচ্য বিষয় .- 

হইতেছে। . 
জীব নিতাআশ্রিত সুতরাং পরিস্ফুটরূপে 

চিত্তবৃত্তি তদভাবাঁপয় করিতে হইলে আমাদের 
একান্ত কর্তব্য কি? শাস্ত্র বলেন“ কর্তব্যঃ 

মহদীশ্রণঃ 1” এই মহান আশর দ্বারা আশর 
আশ্রিত পরিশুদ্ধবূপে প্রতীয়মান হর। এই 
মহান আঁশর দ্বারা “একাঁংশেন স্থিতো জগৎ” 
সমক প্রকারে জানিতে পারা যায়। এই জ্ঞান" 
বিজ্ঞান যোগ দারা “সর্ঘং ক্রঙ্গমঘং জগৎ” এই 
মৌলিক শ্রেষ্ঠ তন অগ্কুভব হয় । এই মহৎ কে? 
এই জীব" ঈগহ যাচ। অবিষ্ঠ' মাটীঙ পুর্শীদিকার 
দ্বারা সুখ ছুথে জড়িত ভাগ হইতে উদ্ধার 
করিয়৷ দিব্য অবস্থা দান করিয়া থাকেন তিনি 
কে? ধিনি একমাত্র ভব-জলধি পাঁরের উপাঁয় 
স্বরূপ তিনি কে? যাহ! অপেক্ষা আর শ্রেষ্ট 
তব নার্তিনি কে? তিনি গুরু-ত্রন্ধ | সর্ববতবের 
পর তদ্ব। অনারদিমং পরংব্রহ্ম | এই মহৎ আশ্রর 

ও ম্ভত-কুপ! বিনা অবস্থ।-নির্ব্িশেষে কোন বস্ 
লাভ করিবাঁর অন্বিধ উপাঁর নাউ । , 

প্রীচৈন্য চরিতামুত বলেন £-- 
“মহৎ কপ। বিনা কোন কর্মে ভক্তি নয়। 
কৃষ্টপ্রাণ্ডি দুরে রহু সংসার ন| যায় ক্ষয়॥ 

শ্রীমদ্ভাগবতে--উন্ত হইয়াছে £--৮হে 
রহগণ ! মহৎ পাঁদবেণুর অভিষেক ভিন্ন ব্রদ্ধ- 

চর্ধয, গারস্থা, বানপ্রস্থ এবং সন্নাস এই 
চতুরাশ্রমন্র্ দ্বারা এরং তন্তৎ দেবতার উপাঁসন! 
দ্বারা ও জল, অগ্নি, সুর্যের উপাঁসনাদ্দারা! এই 
ভগবান্্কে লাঁভ করা যায় না।” 

নৈষাং মতিস্তাবহ্রক্রমাজ্বিং, 
স্পৃশতযনর্থাবাঁগসো! যদর্থ; 
মহীয়সাং পাঁদরজোভিযেকং»' 
শিষিঞণানাং ন বৃশীত যাঁবহ | 

হে পিহঃ ! বিষয়াভিমানরহিত মহভ্তমদিগের 
চরণ রেণু দ্বারা যাঁবৎ অভিষেক না হয় তাবৎ 
ইাঁদিগের 'মতি ভগবচ্চরণ স্পর্ণ করিতে পাঁরে 
না; যাহার ফল সমস্ত অনর্থ-নিবৃদ্ভি | 

শ্রীগুরুগীত। বলেন 7 
“জ্ঞানং বিন! মুক্তি-পদং লভতে গুরুভক্তিতঃ% 

লু তরাধ মহতোমহীগনূ শ্রীগুরুর আশ্রয় সং্যত- 
চিত্তে নিবভিমান হইয়া গ্রহণ কর। প্রাণ সেই 
শ্রীপদে অবিরত তৈলধাগ্লার স্তাঁয় যোজন! কর, 
দেখিবে মহ্দাঁশয়ে তোমার হৃদয়ে মহান্ জ্ঞানি- 
বিজ্ঞান, বিবেক-বৈরাগা, শুদ্ধ-তক্তি প্রীতিফল 
উদয় হইয়াছে।- | 

যোগাঁচার্ধ্য শ্রীশ্রীমৎ 'অবধূত জানানন্দ দেব 
তীহাঁর কৃত [নিতাগীতিতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন 



পীপ্রীনিত্যধর্্দ বা! সর্ববধ্মাসমন্থয় । 

বনু জন্মার্জিত কত কুকন্ম-সংস্কারে, 

রয়েছে মালিন্য কত জীবের অস্তরে, 
রয়েছে কত বন্ধন, তাহে দাঁরণ-অজান, 

করন কুপাঁতে তিনি বন্ধন-ছেদন ; 

অজ্ঞানের তিরোধান --হুউক মোঁচন। 
তাঁহার চরণমত করে মুক্তিদান, 

অপুর্ব প্রভাব তাঁর আশ্চর্য্য আখান, 
নুব্-সিন্ধু শুষ্ক হয়, মন হয় জ্ঞাঁন-ময়, 

তাহার প্রভাবে হয় দিবা উদ্বোধন, 
তাহা দিবা-সুখ-ময় শান্তি কারণ । 
এই গুরু, ইষ্ট ও মন্ত্র অভেদ। শ্রীগুর্লর 

আঁশ্রর সম্বলিত কপ! দ্বার! তিনের একত্ব সমাক 
প্রকারে উপলদ্ধি হর ও তিনিই বে আদি, ম্ধ্য ও 
অন্ত তাহ! পূর্ণভাঁবে জানিতে পাঁর! বাঁর। তার 
দিবা সন্গেহ করণ|-কণা দ্বারা আঁরাস-সাধা 
সাধন! বাতিরেকেও সহত্রার যে গোলক ভাহাঁতে 
গমন করিতে পার 'যাঁয়। এমন দিবা-লুখময় 
শাস্তি-প্রদ দেশ লাঁভ করিতে সকলেরই তীব্র 
'আ'কাজ্জ। হওয়! উচিত নহে কি? 
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এই হেতু কায়মনোবাকো সংদার বাসন 
ত্যাগ-পুরঃসর অনিত্য বিষয়ানন্দে মগ্ন না হই 
ও মাঁয়া কুছকিনীর ফাঁদে লা পড়িরা নিতা শান্তি" 

প্র পদ অবলম্বন কর। সর্বকালেই সেই নিতা- 
নিরগ্রন বিনা অন্ত উদ্ধার-কর্তা কেহই নই, 
প্রকৃ্ট্ূপে তাহাই ভাবনা কর। আর যাহাতে 
শুদ্ধা-ভক্তিলাঁভ হয় তাহারি জন্ত অহরহ: স্থির- 

৩১৫ 

চিত্তে প্রার্থনা কর-যে অদ্ধা-ভক্তি শুদ্ধ 

প্রেমেরই কারণ হইয়। থাকে । অহরহ; সেই 

নিতা-নিরঞ্জন-পদে প্রণত হও--হতাঁশ টটিরা 
গিরা আশার আঁশ। সন্বতোভাবে উদর হইবে। 
এই নিতা-নিরঞ্জনই এই সন্ববিধ তত্র জননী- 
স্বরূপ; . ঠিনি সর্বকালে এই জ্ঞানমর তত্বের 
প্রনবিনী হইয়া যোগমায়া, যোগখেষ্ঠা, যোগরাণী- 
্বরূুপে জীবকে পরমত্রহ্ম শ্রীহগবানের সহিত 
যোগ করাইতেছেন। এই .নিতা-নিরঞ্জনই " 

জীবের পরম প্রকুঈ-বান্ধব কেন না আপং কালে 
অর্থাৎ জীব যখন অবিগ্ামাঁরা দ্বারা আকুট হইরা 
নিতানিত্া বিবেক-শৃগ্ত হর ও পরমব্রঙ্গীত 
হইতে বিচ্যুত হইগ্ সংশর ও অবিশ্বাস আবরণে 
আবৃতি-নিবন্ধন অশেষ কই পাইয়। থাকে তখন 
সেই দয়াল নিত্য-নিরঞ্নই সেই সমস্ত ছুনিবার 
গীড়ার হস্ত হইতে-রঞ্ষ। করিরা থাকেন) সুতরাৎ 
সেই ত্রঙ্গতহের সারভূত নিঅ-নিরঞ্জনই সর্বব- 
কালের ও সর্দভূতের আশ্রয় স্থল। এই আশ্রয় 
গ্রহণ করিবার জন্য যাহাতে অদমা বাঞ্চ সর্বদ। 

প্রীণে উদর হয় তাঁহাই একমাত্র কর্তবা ও 
গহণীয়। 

এই গুরু পরম শ্রীরুষ্ণ | 
চণিতামুতে বলেন যথা: 

গুরু রুষ্ণ এক হণ শান্তর প্রমাণ । 
গুরু-বূপে কৃষ কপ। করেন জীবেরে ॥ 
শর বলেন--বে। গুরু সং হরি স্বরহ" | 

'নিনি ভরি তিনিই হু, যিনি হরি তিনিই কালী। 
বিনি হরি তিনিই প্র্মত্রঙ্গ, সুতরাং আমরা সেই 

নিতা আশ্রর শ্রাগরু শ্রাহরির 'অভেদত বোঁধক ভাব 
ঠিহণ্পুষ্ধক যেন চির-আশ্রিত হইয়। বাস করিতে 

পারি ইহাহ নেই নিতানিরঞরন পর্দে অহ্রহঃ 
প্রার্থনা । 

নিত-পদাশ্রিত_ 
শ্রীমুকুন্দলাল গুপ্ত । - 

শ্রীচৈতন্য- 
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সতিঅ-পানন 

(গো) পতিত পান নামটা তোমার আপনি তোমার আঁসন পেতে 
1... বড়ই লাগে ভালো । আপনি তুমি ব'স তাতে 

ওই নাঁমেতে আঁধার হৃদে জলে'আশাঁর আলো | কতই যেন জানা শুনা 

_ আর নাহি গে কেউ, যেন আমার কতই নিজের 
( যখন ) ভগ্ন আমার তরির গাঁয়ে এ কতই বাখার ব্যথী, 

লাগে দারুণ ঢেউ ; ( আমি ) ছুঃথের জালাঁয় মরি কেঁদে 
আগল বিহীন পৃ ৬ তুমি আমার গল! ছেঁদে 

মে মলিন প্রদীপ হ'্য়, হা 
ঘোর বাতাঁসের জীচটা লেগে... চোকের জলটী মুছিয়া দিযে 

নিভতে যখন চায়; ২. নি ০০০5 

( যখন ) আশা ভরসা যুক্তি করে কেঁদনা আর তয় কি তোমার 

এফল! থম ব'সে ব'সে গণি মনের ব্যথা, 
গতিত্পাবনরূপে তুষি দাও হে দেখা সেথা ছু বি, এ, বি, টি, 

হ্না। 

মা! একবার আয় মা! আমরা ডাঁকি 
না বলে, ডাঁকৃতে £জানি না বলেই কি তুই 
আস্বিনা? কৈ জগতের কোন মায়েরেইতো 
এমন ম্বভাব দেখি না! আমরা যে মায়ের 

উদরে জন্ম গ্রহণ করিয়া! যাহার স্নেহে যত্ে এত 
বড় হইয়াছি, সে মায়ে নাকি তোরই শক্তির 

অনুমাত্র বিকাশ, কিন্তু তা কেমন ক'রে বিশ্বাস 
করি? তা হলে তে৷ আমার পার্থিব জননী 
অপেক্ষা তোর স্নেহ মমতা অনেক বেশী হওয়া 

আবন্তক ; কিন্তু বেশী হওয়া! দুরের কথা, আমার 
পার্থিব জননীব মধ্যে যে ন্নেহ ভাল বাস! দেখিতে 

পাই, তোমাতে তাহাঁও দেখিনা . আমার 
পার্থিব জননী আমাকে একদও না দেখলে 
থাকিতে পাঁরে না একদও কাছে না এসে 
থাকিতে পারে*না, আর তুমি মা আছি কি 
না তাহাঁও বুঝিলাম না) কেবল। গুনি তুমি 
জগঙ্ঞননী ৷ এ জগতের সকলেরই ম! তুমি, কিন্ত 
তোমার ব্যবহারে যাহা দেখি তাহাঁতে তুমি, মা. 
কি বিমাত। কিছুই বুঝিতে পাঁরি নাঁ। তুমি মা 
হলে কি এমন ক'রে আমাদিগকে ফেলে, আমা" 
দিগকে ভূলে থাকৃতে পারতে? কেহ কেহ 
বলেন আমরা তোমাকে ডাঁকৃতে পারিনা বলেঃ 
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তুমি দেখ! দাওনা ; কিন্তু বল দেখি মা ! জগতে 
কোন্ ম! সন্তানের ডাকের অপেক্ষ। ক'রে বমে 

আছে? মাকে আবার ডাঁকৃব কেন? সন্তানের 
প্রতি ন্নেহ মমতা তো মায়ের স্বাভাবিক; আমন! 
ডাঁক ব| না ডাঁক, ম! আমাদিগকে ছেড়ে 
থাঁকৃবেনা এই তো মাঁয়ের শ্বভাব জানি) তবে 
মা! তোমার স্বভাব কেমন তুমিই বল্ঠে 
পার। তুমি আমাদের ম|! তুমি আমাদের 
কাছে থেকে সকল আব্দার সহ করবে; আমরা? 
যাহাতে বিপথগামী না হুই সর্বদা কাঁছে থেকে 
দেখবে, আর ভোঁমার সঙ্গে দেখাই নাই ; বলি 
এ তোমার কেমন স্বভাব মা? কওকগুলি 

খেলন। দিযে ভূলাইঘ়ে আড়ালে বসে বসে 
রগ দেখছ? আমর! খেলাঁন। ল'রে ভূলে আছি 

আৰ তুমি নিশ্চিপ্ত হ'য়ে তোমার কাজে ব্য্ত 
আছ। ভোমার অশান্ত ছেলে গুলিই দেখছ 
ভাল তাহারা তোমার খেশনাতে ভুলে না; থা পা পপ শপাশতপ্  তস্শ 

খেলতে দলেই খেলনা ছেড়ে অম্নি কা। ধরে) ূ 
কাঁজেই সেখানে আর তোমার স্কেভ খাটে ন।, 
বাধ্য হ'য়ে তাকে কোলে কোলেই রাখিতে হয় ॥ 
[ক কর্ব তোমার এতো সামান্ত খেল্না নয়ঃ এ 

থেল্নায় 'এম্নি শক্তি সঞ্চারিত (থে খেলিতে 
আবন্ত করিলে, মা তোমারি কথা পর্য্যন্ত তুল 
হর। যাহা হউক ম।! অনেক দিন খেলিলাম, 
এখন আর খেল্ন। দিয়ে ভুলায়ে রেখ না! ; এখন 
একবাঁর ফিরে চও মা! এখন একবার কাছে 

এস ম|! 
নিত্যমযী মা ! 
আমি তোমার মহিষান্ুরবণের দশভূজা মৃত্ত 

দেখিতে চাঁই না, আমি তোমার নৃমুণ্মালিনী 
কাঁলা করালিনী মৃত্ি দেখিতে চাইনা, আমি 
তোমার ব্রজে বনমালী" মূর্তি দেখিতে চাইনা, 
আগি দেখতে চাই তোমাকে আমার মায়ের মত 
ম। লোঁকে বলে তুমিই নাঁকি ম! পুরুষ এবং 

৩১৭ 

প্রকৃতি, তোমার নাঁকি অনন্ত নাম, অনন্ত ধাম; 
নিতাই গৌর বাধাশ্তাম, আল্লা, ধিশু, সীতারাম 
সকণি নাঁকি তুমি--ত হওনা কেন, আমার ত] 
দেখবার কোন আবশ্যক নাই, আমার কাছে 
তুমি মাতের মত ম: হৃদে এস, আমি জানি তুমি 
আমার মা, আমি তোমার ছেলে । জগতে ঘবে 

ঘরেমা ও ছেলে যে ভাবে আছে, আমি 
তোমাকে লয়ে সেই ভানে থাঁকনো, তেম্নি 
করে মা মা বলে কীদ্ব, মম! বলে ভাক্ব, 

তেম্নি তোমার মুখ দেখে সব ছুঃখ ভুল্ব, 
আবার ম| মা বলে কোলেও "উঠব । আস্বেনা 
মাট কেউ বলে তোমার দেখা পেতে হ'লে 

নাকি অনেক সাধন ভঙ্জন করিতে হয অনেক 

কঠোর তপগ্ত। করিতে হর, এ আবার কি 

কথ! ? মাকে দেখার জন্ত আবার সাধন 

ভজন | সই উন্ট! কথা, আমর দেখি, ম 

নিজেই সন্ত।নকে দেখবে কলে কত ব্যাকুল । 
কোন ছেলে যদি বহুদিন বিদেশে থাকে, আর 
মায়ের সঙ্গে দেখ! সাক্ষাৎ করে তবে ম! পাঁগ- 

লিনীর মত নিজেই সম্তানের নিকট চলিয়! যাঁয়, 
এবং সপ্তানের চাদ মুখ দেখে প্রাণ জুড়ার । 
এইতে| জানি মাঁর়ের বীতি মা! তুমি জগচ্ছননী 
হইঘ়াকি তোমার সমন্তই বিপরীত ? শুনি 
সন্তানের প্রতি তোমার নাকি যত স্নেহ ভালবাঁস। 
এমন আর কাঁরও নাই, এ সব কি মিথ্যা কথ! ? 
এ সমস্তকি থোষামুদি কথ। নাকি? মা! 
তোমাকে যে লোকে কেন দরাম্মী বলে তাহা 
তুমিই বল্তে পার। বে মায়ের সঙ্গে জন্মাবধি 
দেখা নাই সেই মা! আবার দয়াময়ী! সেই 
মাঁয়ের নাঁকি সন্তানে অতুলনীয় স্নেহ! বুঝতে 
পারলাম না । তবে বুঝি মা আড়ালে .থাকিয়। 
সন্তানের প্রতি সর্বদাই . করুণ! দৃষ্টি,নিয়োজিত 
রাখিয়াছ? 'পার্থিব জননী যেমন সন্তানকে 
খেল্তে দিয়! অন্ত কাঁজে যাঁয় কিন্তু সন্তানের 



৩১৮, 

প্রতি সর্বদা তীক্ষ দৃষ্টি রাখে, তুমিও বুঝি তাই 
গোপনে থাঁকিয়া আমাদিগকে সব্দ্দ| দেখি- 
তেছ? মা! পার্থিব জননী ক্ষণকালের জন্য 
খেলা! দিতেছে বটে আবার পরক্ষণেই 
আসিয়া কত আদর. করিয়া কোলে তুলিয়া! লর়। 
কিন্তু মা! তোমার খেল! খেলতে গিয়ে যে 

সমস্ত দিন অতিবাহিত হইয়া সন্ধা হইবাঁর উপক্রম 
হইল, ক্রমেই ষে ভীতি উৎপাদনকারী ঘোরতর 
অন্ধকারের সমাগম হইতে লাগিল, অথচ এ 
পর্যাস্ত তুমি আসিলে না; সন্তানের খবরও 
নিলে না । মাঁগে ! তোমাকে যে তই বলুক্ ন 

ীপ্ীনিতাধর্দ বা! সর্বরধ্মী্সমন্থয় | 

বির্ধ। মাগে! আমরা তোমার সন্তান বটি 
কিন্তু তোমার এই ভবখেলার রহস্য ভেদ করা 
তোমার করুণা বাতীত কাহারও .সাধ্য নাই 
দেখিতেছি। তাঁই মাঠবলি, খেলা! কর কিন্তু 
ষাহাঁতে তোমার দয়ামম়ী মা নামের কলঙ্ক হয় 
তাঁগ করিও না। তোমার নামে কলঙ্ক, হইলে 
যে তোমার সন্তান আমাদের মনেও দরুণ 
আঘাত লাগিবে মা। মাগো! একবার 
আমার ম্নেহমমী দীনদঘ্ামরী মারের মত মাতৃ- 
ভানে আমাকে দেখ! দেও, আমি একবার প্রাণ 

ভ'রে তোমাকে দেখি আর প্রাণভ'রে মা মা 
কেন, আমাদিগকে এরূপ 'তোমার ভুবনভুলান | বলে ডেকে তোমার অতর কোলে উঠ্ি। 
খেলায় মোহিত ক'রে রাখায় তোমাঁকে কিছুতেই শ্রীনিত্য-পদাশ্রিত 
ভাল বল্তে পারি না । এ ভাব মায়ের স্বভাব বিনয় । 

৩গুক্র-লীকভি। 
1 

বৈরাগ্য শ্রীশ্রীগুরুরুপা-লন্ধ বন্ত। তীহাঁর 
হুকোনল হস্তস্থিত মধুর আকর্ষণ-রজ্জুই বৈরাগ্য। 
বষয় বিধুর্ণিত হৃদয়ে যখন শ্রীগুরুদেব বৈরাগ্যরূপ 
দবণশৃঙ্খল বন্ধন করেন, এবং মহ স্ব আকর্ষণ 
করেন তখন অজাঁনিত ভাবে বিষয় বিষবৎ বোধ 
হয়) দেহ রক্ষার্থ যথোঁচিত বিষয় গ্রহণও :কণ্টক 
বিদ্ধের হ্যায় বোধ হয়। মোহ্মুগ্ধ কোটী 
সংস্কারাবদ্ধ দাস্তিক জীবনও দীনাতিদীনভাঁবাপনন 
করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে দয়াল গুরু বিবেক 
দ্বারা উদ্ক্ত হৃদয়ে বৈরাগ্য বাতি জালিয়া দেন। 

. সেই আলোকে জীবনের যাঁবতীয় ময়ল। মাঁটী 
যেখানে যাহ! লুক্কায়িত থাঁকে সে সকল নরন 
পথে সমুদিত হুইয়৷ নিরস্তর শ্রীত্রীমৃত্তির ঘনীভূত 
স্থৃতি দ্বারা অনুতাপ অনলে ভশ্মীভূত হইতে 
থাকে? বৃহ জন্মার্জিত ্ত পীকৃত জঞ্জাল বিদুরিত 

হ্ইয়া যায় এবং বিবেক বৈরাগোর সমান 
সমাবেশে পরিমার্জিত হইয়! হৃদ্মন্দিরে শরীশ্রীথর- 
দেবের উপবেশনোপযোগী পবিত্র শাস্তি-আ'সন 
প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ থাকে । তীহার আবির্ভাবের. 
আভাসেই সে শ্রীচরণ-পন্-গন্ধে প্রাণ মন মাতো- 
যারা হইয়া পরাতক্তি রসে বিগলিত হয়, এবং 
তীহার অধিষ্ঠানে শুদ্ধা-গ্রীতি-কুন্থম প্রস্ফুটিত 
হইদ] প্রীশ্রীদয়ালগুরুর. র্িব্য আসন অপূর্ব 
সাজে সক্জীভূত হয়) ৩খন সেই হৃদরোগ্ানের 
নিত্য নব নব পুষ্প চয়ন করিধা তীহাঁরই অধিরাম 
্বৃতি শত্রে বিচিত্র মাল্য্রস্থন পূর্বক শ্রীত্রীচরণে 
অর্পণ ও শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিয়া তাহার নিতাভভ্ত 
দিব্যরাজ্যে দিব্যজ্খ সম্ভোগ করিত্তে থাকেন । 

জয় জয় গুরু নিত্যগোপাল ! আগ্ভন্ত মধ্যে প্রভু 
তোমারই অসীম রুপা জয়যুক্ত হইতেছে! ! 

নির্মলাবাল] রাঁর। 
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আজভ্ড-ক্ষেহ 

জট €ট রি. 

গঙ্গা বক্ষে ছুই ভাই গেছে অতি ভোরে; নিজ প্রাণ নাহি চাহি যদি বাঁচে ভাই, 
হঠাঁৎ ভীষণ জোয়ার. আসিয়া সজোরে ত্বরায় যাও গো সবে ভাই বুঝি নাই।” 
ছ'ভার়ে ভাসা"ঘে হায়, নিয়ে গেল দু3রে ১ কনিষ্ঠ জোষ্ঠের তরে তরী দিল ঠেলে) 
গঙ্গা ধক্ষে দুই ভাই হাঁবু ডূবু করে। কাদিরা কহিল জোষ্ঠ,র পভা+য়ে লহ তুলে” 
সহ্স। নাবিক এক তরণী বাঁহিয়।-- এই হ্ধপে ছুই ভাই যায় ডুবে জলে 
নিকটে কনিষ্ঠ ছিল, তাঁর কাছে গির-  জাতৃ-ন্নেহ"্পনাকাষ্া দেখায়ে ভূলে । 

 কহল, “্উঠগে তুমি তরণী উপনে ভ্রাতৃ-ক্লেহ হেলি সবে হইল বিশ্মিত | 
এনেছি আমা তরী, তোমাদের তরে 1৮ দয়াল নাঁনিক হ'ল প্রেমে বিগলিত ॥ 
তরী ঠেলে ফেলে দিয়ে কহিল নাবিকে, ত্বরা কদি রক্ষা করি জোষ্টেন জীবন । 
*দ| মোর আছে দুরে যাঁও সেই দিকে |”  আঁসিলেন তরি সহ কনিষ্ঠ-সরন ॥ 
নাবিক কহিল তারে “উঠ আগে তুমি, হেরিয়া সৌদরে সেই নাবিকের কোলে । 
অবশ্ঠ এখনি তাঁরে উঠাইৰ আমি।” আনন্দে ভ্রার্ার আখি পূর্ণ অশ্রু-জলে ॥ 
কনিষ্ঠ কীদিরা কহে পত্বরা করি যাও. অপুর্ব বলেতে হ'ল দেহ বলবাঁন। 

' বিলম্ষে দাদার প্রাণ পাঁও কিন! পাঁও।৮  তরীর মধোতে উঠি হ'ল অধিষ্ঠান ॥ 

উপায় নাহিক হেরি নানিক তখন, ছুই ভাই পড়ে সেই নাঁবিকের পাঁয়। 
দ্রুত বেগে জ্যেষ্ঠ পানে করিয়া গমন, প্রেমানন্দে মাতোরাব!. ভূমে গড়ি যায় ॥ 
কহিল,-«এনেছি তরী  উঠগো উপরে জগতের ছুঃখে যাঁর কাঁদে মন প্রীণ। 
ভয় নাই, মোর! সবে, লয়ে যাব তীরে 1” সেই ত ভকত শ্রেষ্ঠ সেই ভাগ্যবান ॥ 
মিনতি করিয়া জোষ্ কহিল তা"দিকে, 
“& যে ডুবিছে ভাই, যাঁও ওই দিকে। শ্রীপগনদিন্্র নারায়ণ হালদার । 

ব্বৈল্লাগ্য প্রবহ্ছেন্ল সজিশ্পিষ্উ 

গত আশ্বন মাসের প্রীপত্রিকায় বৈরোগয 

প্রবন্ধের লেখক একস্থানে (২৩৯ পৃষ্ঠায়) লিখি» 
ছেন। “প্রকৃত টৈর।গী * * * সদাশিব জ্ঞানা” 

নন্দ হ্ইয়াছেন।” এই উক্তিতে কেহ যেন 

মনে না করেন প্প্রকৃত বৈরাগ্যলাভ হইলেই 

জীব “সদাশিব 'জানানন্দ” হইতে পারেন। 

শব্ধ, বীর্ধয, যশ, শ্রী, জান ও বৈরাগ্য শ্রীভগণ্ 

বাঁন সদাশিব জ্ঞানানন্দের এই ছয়টী পরীশব্য্য। 
সুতরাং জীব প্র ছর খরশ্বর্ষোর একটি মাত্র অর্থাং 
বৈরাগা পুর্ণ মাত্রায় লাভ করিতে পারিলেও 
( জীবের-পক্ষে পুর্ণ মাত্রায় বৈরাগ্য লাভ সম্ভব 
কিন! তাহাও বিশেষ সন্দেহ ) তিনি সদাশিব 
জ্ঞানানন্দের কেবল একটা প্রশ্থর্ধ্যেরে অধি- 
কারী হইবেন মাত্র। সুতরাং উক্তরূপ সিদ্ধ, 



৬.৩ সত্ীঞীনিত্যধন্মা বাঁ সর্ববধশ্মসমন্থয় '»* 

রাগী “জ্ঞানানন্দ দাস, জ্ঞানানন্দ পুক্র অতএব ূ সকল দাসই চতুর কিন্ত তীহাহা বিশু 

নান” হইতে পারেন লেখকের বোঁধ হয় দাঁস, বিষ নহেন। “সিংহের সন্তানও সিংহ. 

ঃছাই অভিপ্রায় শ্রীবৈকুণে ঠাকুরের লীলা-দহচর ] তবে ছোট সিংহ? শক্তিতে অনেক প্রতেদ 

সম্পাদক 

স্মা-হাল্া। জন্তান 
» টস থা 

( পুর্ব প্রকাশিত অংশ্রের পর। ) 

কত সাঁজে তোমার খেলারপুতুল হয়ে 

নাচিলাম মা! আর আমাকে লয়ে কত 

খেল! থেল্বে ? এ সংসার বিদ্বেশে আর কত 

দিন প্রবাসে থাকিব মা? 
মা! একদন গুরুমুখে শুনিয়াছিল'ম 

তুমি ছাড়া আমার কেহ নাই। তুমি একরূপে 

ক্ষুধা আর একরূপে ভোজ্য। এই ছুইরূপের 

সমাবেশ ক'রে মা ! তুমি আমার জীবন বক্ষ 

কর্ছ। জীবন কি মা! সেও তো তুমি। 

আবার শ্রান্তির পর তুমিই আমার আরাম: 

দাঁয়িনী, নিদ্রা। মা! তুমিই আমার পিপালা, 

তুমি আঁমার পিপাঁসার জল। তুমিই স্বাহা, 

তুমিই ধা । মা ! তুমিই আমার ক্ষমা, তুমিই 

আমার ধৃতি তুমিই আমার অনুরাগ, তুমিই 

আযার বিরাগ । মা! তুমি আমার বৃদ্ধি, 

তুমিই আমার প্রাণ । ম! তুমিই অন্ধ, তুমিই 

দিবা, আবার তুমিই রাত্রি। মা! তুমি কখনও 

ভরিগণযতী, কখনও ত্রিগাতীতাঁ। মা গো। 

তুমিই আঁমাঁর জ্ঞান, তুমিই 'অ মার আনন্দ । 

তোম'র জিনিম্্ তুমি লও কেবল "নামান, 

একবার দেখ। দাও.| তোমার রাঙ্গা চরণ 

দ্ুখানি একবার দেখে 'লই । মা ! আর সেই সঙ্গে 

একবার গ্রাগভরে 'মা ব'লে ডেকে লই। তুমি 

_ ৰিশবস্তরী, আবার তূমিই-শাকস্তরী | হে ব্রদ্ধা্- 

ভাঁগ্ডোদারি! £একবাঁর দেখা দাও মা!.আমি 

তোমাকে আৰু কিছু বলবে! নাঃ আব কিছু 

চাইব ন|। কবল ম! ধলে ডাকব আর 

তোমার রাঙ্গা চরণ ছু'খানি দে'খে আমার চির- 

দিনের আশ! পূর্ণ কর্ুব। মা ন্রপূ্ণে! 
তোমার এই ক্কাঙ্গাল সন্ত(নের আশ! কি পুর্ণ 

হবে? 

| লীত ৷ 

(পার কি পার কি চিনিতে-ন্থুর )। 

ভাঁবনা কি আছে ত্রিতে ভব তরিতে । 

ত্বরিতে কররে নির্ভর গুরুপদ তরীতে ॥ 

বিশ্বাস মাসল কর, প্রেমের বাদাম ধর) 

ক'রোন। বিলম্ব তাচে ভক্তি হা'ল বীপিতে ॥ 

অন্রাগ ন্ুব তাঁস, মিলিনে ছেড়' আশ 

গাহিবে ণামের সারি ভঙ্গন সাধন ড়ীতে ॥ 
₹ঠিজে ঝড় হুফান, হঠগনারে হতঙ্গান ; 

গুরুপাদ মন পাণ ভৃলনাঁরে স পিতে ॥ 

কবে হবে নিঘবন্ব, “দাস মা-বানন্দ । 

বিন; মাবী জ্ঞানানন্ন পাবেনা! আর চলিতে ॥ 

__ভক্তকপাভিক্ষু-- 
শ্রীঅন্বিনীকুমার বগু। 

বেরিলি। 



শু নমো ভগবতে নিত্যগোপাল!ঃ । 

শী শালিত্যশ 

টির 
আনসিক্-পত্রিকা | 

“একজন মুসসমানকে, একজন খুষ্টানকে ও একজন ্রাঙ্গণকে একসঙ্গে বসাইয। আহার করাইতে 
পঁরিলেই সকল জাঁতি এক হদ্দ না]। কিন্ব! তাহাদের সকনকে বসাইরা একসঙ্গে উপাসনা 

করাঈলে সকল সম্প্রদায় এক হর না। প্রকৃত আন্মজ্ঞান বাহার" হইয়াছেগুতিনিই 
একের স্ফুরণ সর্ধবত্র দেখিতেছেন । যিনি সকল সম্প্রদাথের প্রধান উদ্দেশ্বা 

এক বুঝিরাছেন, তাহার কোন সম্প্রদায়ের সঙ্গেই বিরোধ নাই । তিনি 
সকল সম্প্রদ।য়েরই আধাম্মিক একতা! দেখিতেছেন ;--তিনি 

. সকল সম্প্রদ্দায়েরই আভ্যস্তরিক এঁক্য দেখিতেছেন 1৮ 
[সর্বধরন্মনিণ্যসার_৬৪।৩। ] 

ললিপপ 

১ম বর্ধ। ) শ্রী শীনিত্যব্দ ২ ৬০ সন ১৩২১, পৌষ। 1 ই 
এ 

যোঁগাচার্যা 

উল্ীমঙনবপুত তভালীনস্দ লেবেল 
উপদেশাব্লী । 

. কপাট আপা 

আত্মজ্ঞানী। . 1. অদ্বৈত তত্ব। . 
কোন বান্ধির মস্তকের কেশ ও গালের! (ক). 

লোঁম সকল ছেদন করিলে ফোন কোন ক্ষতি | ক জোন বানর 
হয় নাঁ তদ্ধপ কেহ ভীয়জ্ঞানী পুরুষের নিকট | প্রবর্তিত ব্যক্তিগণের পক্ষে নি্ব.নিজ হীরা: 

ব্কাল বাসাস্তে স্থানান্তরিত. হইলে তিনি কোন ব্যতীত অন্রান্ক, দেবরেবীণের আর দা, র্. 
ক্ষতি বোধ-করেন না । :  -..... -  ) তাঁহাদের পক্ষে শ্বসাসরদায়িক বাতীত অপরাপর: 

৪১ 



ীপ্রীনিত্যধর্ম বা দন |] 

| সাজা িকগণের সং করাও নিষি ৷ কারণ 
আর্ধ্যদিগের নানা শান্বোক্ত নানাপ্রকার, ধর্মমত 

বিদ্যমান আছে। তাহারা সকল ধর্শসম্প্রদারী- |. 
দিগের সংসর্গ করিলে মহ! গোলযোগ পড়িতে 
পারেন এই আশায় তঁহাঁদিগের পক্ষে নানা 
ধর্মসম্প্রদায়ীর সংসর্গ বিষয়ে নিষেধ আছে। 

আর্ধাদিগের সমস্ত শাস্ব পাঠ এবং শ্রবণে 
আঁরস্তকদিগের নানাত্ব প্রতীয়মান হওয়! অসম্ভব 

নহে। কিন্ত একজন মহাঁপরিপক ভক্ত সেই 

নানাত্বে অভেদত্ব দর্শন করিয়া বিমোহিত হন, 
আনন্দিত হন। 

নারদপঞচরাহ্ৈর তৃতীয় রাঝোক দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে সংকর্ষণশক্তি  সরঘ্বতী, গদাধরশক্তি 

: ছুর্থী, খনীশক্তি সতী, শঙীশক্তি চণ্ডী, হলী- 
শক্তি ব'ণী, সত্যশাক্ত বুদ্ধি, জনার্দন শক্তি উম 
উল্লিখিত হয়োছেন। সরম্থতী এবং বাণী 
পরস্পর অভেদ। .সরম্বতী একাধিকও নহেন, 
অথচ উক্ত গ্রন্থে সংকর্ষণশক্তি সরস্বতী এবং 

-হলীদক্কি বাণী: বল! হইয়াছে 

ছুর্গা এবং জনারদর্নশক্তি উম! বলাঁ-হইয়াছে। 

আমরা জানি. গদাঁধর. এবং জনার্দন পরম্পর 

'অভেদ । উভযনেই বিষ্ুর দুই পৃথক্ নাম মাত্র । 
উমা এবং দুর্গা এক শক্তিরই নাম। উমা বা 
দুর্গা শিবের শক্তি । একাধিক-উম। বা হূর্গীও 
হন নাই । সুতরাং উপরোক্ত নারদপঞ্চরাত্রের 

.. বর্ধশান্যাদ্িক গদাধর ব! জনারন এবং শিব 
০ শর্পর অজেদ। কারণ প্রসিদ্ধ নানা শাস্ত্র, 

সারে উম] বা ুর্থা -শিবশক্তি ব্যতীত অপর 

. : কাহারো শক্তি নহেন। তিনি দুর্গা বা উম! 

মর্তিতে গদ্াধর বা! জনার্দনশক্তি হইলে অনে- 
". একর বিবো়তাঁহাতে বাভিটার দোষ আরো" 

প্তি. হু. একটি গ্াধর এবং 

ৃ _ নকল হইতে পারে না। আত্মা আসল। এই আত) 

গদাধরশক্তি 

খে). 
বাইবেলে একস্থানে বলা হইয়াছে “9০৫ 

19 57871 গ্রন্থের অপর এক স্থলে বল! 
হয়াছে ৮86 310 ০06 00৫ 105৩৫ 

00) 1195 5175 15 91171 অর্থে শক্তি। 

৪03০ £5 57101” বলিলে, শক্তিমান ঈশ্ব বা 

0০৫ ও "তাহার শক্তি বা 5,811 পরস্পর 
অভেদ বুঝিতে হয়। ৭1৭55 971 ০৫ 0০৫ 
[10৮0 ০2.-৮)৮ 12, 879 ?%বলিলে বুঝি 

শক্তি ও শক্জিমান এক নহে। উভয়ে পার্থক্য 
আছে বুঝিজে হয়। | ৃ 

অক্পোত তত্ব বা এঁক্য। 
কাই শা কারণ। অনৈক্য অস্থুখ 

ও অ কারণ। বেদাস্তশান্ছের প্রধান 

উদ্েস্ ্বা্থাপন! দ্বারা অনৈকা নিরাঁকরণ 
করা । জনষ্ক্জননীর পঞ্চজন সস্তানি থাঁকিলে, 
তাঁহারা সকল্জই বিচাঁর করিলে বুঝিতে হইবে 
পরম্পর অক্ষ । ্রস্থাবলী হইতেও দ্বৈতবাদের 

পরিপোঁধক শ্লোক সকল আমাদের নাঁনা প্রবন্ধে 

উদ্ধৃত করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং পরেও সক্ষম 
হইতে পাঁরি:। ব্রিকালদর্শী তগবান্ শঙবরাচারন্য 
জানিতেন যে জগতে কোন সমদ্নে অদ্বৈতবাদের 
মধ্যেও দ্বৈতবাঁদ দেখাইতে হইবে, তিনি জানি- 
তেন যে বর্তমানকালে দ্বৈতাষ্বৈতের সমন্বয় 
প্রদর্শন করিতে 'হইবে ৷ সেইকন্যই সেই পরম 
কারুণিক শঙ্কর ভগবান্ এ প্রকার সমস্থ করি- 
বার উপযোগী প্লৌক সকলও ক্কপাঁপরবশ হই 
তার অন্তত গ্রন্থ সকলে নিহিত করিয়া 

রাখিয়াছেন | 

আত্মা ন 

(সা ষাহা, তাহাই আত্মা । আত্মা অজড়। 
আত্ম! চৈতন্ত । আত্মা চৈতন্ত এইভন্ত আত্মার 



- স্রী্ীনিতাধন্ু যা রন ॥ ৩৩ . 

ভন্ত 'আত্মার নকল হইতে পারে না। আত্মা 
সত্য.। এইজন্য, আত্মার নকল হইতে পারে 
'না।. আত্মা সত্য এইজন্য আত্মার ছবি 
হইতে পারেনা । সতা অদ্বিতীয়। সেইজন্য 

সঁতোর অন্ুরূতি নাই, সেইজন্য সত্যের প্রতি" 
কৃতি নাই। 

যাহা সতা, তাহা এক, তাহা 'অস্িতীয়। 
তাহার মতন অন্ত কোন পদীর্থ জিত হইতে 
পারে না। তাহার তুলা অগ্ত কিছু নাই। - 

. যাহা চিত্রিত করা হয়, তাহা আর চিত্র এক 
পদ্দার্থ নহে ৷ যাহা বর্না করা হয়, তাহা আর 
তাহার বর্ণনা এক পদার্থ নহে। 

যাঁহা চিত্রিত কর! যায়, তাহা রি অথব৷ 
প্রাককৃত। 

যাঁহা- বর্ণনা! করা যাঁয়, তাহা জড়। যাহা 

বর্ণনা করা যাঁয় তাহা প্রকৃতি অথবা প্রাকৃতিক । 
জড় প্রাক্কৃতিক ৷ সেইজন্য জড় বর্ন! করা 
যাঁয়। | 

ব্রঙ্মী। 

অনেক শ্তিমতে ব্রহ্মকে আত্ম। বলা হঈ- 
যাছে। ভগবান বেদব্যাস প্রণীত বেদান্তদর্শন 

প্রভৃতি অদ্বৈত্রমতের গ্রস্থাবলী মতেও ব্রহ্গই 
আত্মা। শ্রী সকল গ্রন্থমতে আমি-আঁ্মাই 

্র্ম। : অতএব ব্রদ্ষকে নিগুণ-নিক্ষিম কি 
প্রকারে বলা যাইবে? আমি ষে নিশু ণ-নিক্রি় 
নঠি তাহা কি আমি বুঝিতেছি না? আমি থে 
সথণ-সক্রিয়, .তাঁ। কি আমি বুঝতেছি না? 
তবে ব্রন্ধকে কি প্রকারেই বাঁ নিগুণ-নিক্কিয় 

বল৷ যাইবে? আঁমি যে সগ্তণ-সক্রিম, তাহা 
আমাকে কোন ব্যক্তি বুঝাহইিলে, তবে কি তাহ! 
আমি বুঝিব ? আমি যে সগ্ুগন্সক্রিয়, তাহ' 
যে আমি নিজেই' বুঝিতেছি । অতএব আমি 

আঁপনীকে নি ণননিক্ষিয় বলিয়া কি প্রকারে 

কোন সাদা স্বীকার ররিব? 
্রন্থমধাস্থিত প্রমাণ দ্বার! আমাকে তুমি নিগুশ- 
নিক্ষিয় বলিয়া প্রমাণ করিলেই বা আমি তাহা 
স্বীকার করিব কেন? . কোন. ্রস্থ বা গ্রস্সর- | 
লের প্রমাণ দ্বারা তুমি আমাকে নিষু-নিকি 
বলিলে আমি নি ণ-নিক্ষিয় হইব না। কারণ 
জান দ্বারা আমি স্পষ্টই বুবিতেছি, আমি সগ্তগ- 
সক্তি়। তুমি-আত্মাও কি আপনাঁকে সগ্ুগ- 
সক্রিয় বলিয়া বুঝিতেছ ন1? শ্রতিবেদা্তমতে 
তুমি-আতম্মাঁ ব্রহ্ম, তিনি-আত্মাও ব্রদ্ধ । তুমিও 
নিজেকে সগুণ-সক্রিয় বলিয়া বুঝিতেছে, তিনিও 
নিজেকে সগুগ-সক্রিয় বলিয়া বুঝিতেছেন। 
তবে ব্রদ্ধকে তুমিই বা নিগু ণ-নিষ্কিয় বলিতেছ 
কি প্রকারে? তিনিই বা! ব্রক্ষকে নিগুণ- 
নিক্ষি্ বলিবেন কি প্রকাঁরে ? আমার, তোমার 
এবং তাহার সগুণত্ব এবং সক্রিয়ত্ববশতঃ ব্রদ্দেরও 
সগ্তণত্ব এবং সক্তিয়্ব স্বীকার, করিতে হয়। যে 
হেতু নানা শ্রুতিমতাহুসারে, বেদাস্তদর্শনানুসারে 
এবং বিবিধ অধৈতমতের গ্রন্থনিচয় মতে আমার, 
তোমার এবং তাঁহার ত্র্মের সহিত অভ্দত্ব বা 
প্রক্য আছে। সেইজস্ত আমার, তোমার এবং 
তাঁহার সগ্ুণত্ব এবং সত্রিয়ত্ব প্রমাণিত হইয়াছে 
বলিয়া ত্রন্মেরও সগুণত্ব এবং সক্তিয়ত্ব অবস্থাই 
স্বীকার করিতে হুয়। 

ব্রহ্গের সাকারত্ব 

বাছু নিরাকার । অথচ ঝুগু নিগুপ- নিবি 
নহে। শব্খ নিরাকার। অথচ শব নিগুণ- . 

নিক্ষিয় নহে । মন নিরাকার। অথচ মন. 
নিগুণ-নিক্ষিয় নহে ।, প্রত্যেক মনোবৃত্বিও 

নিরাকার। অথচ তাহািগের, মধ্যে €কািটাই 
নির্তণ-নিক্ষি্জ নহে । প্রত্যেক মনোবৃদ্ধিই সগুণ- 
সক্রিয় । বদ্ধিও নিরাকারা। অথচ  তহীও " 



সন জিরা স্পা | জীব নিবা- . 

কার: অথচ তীহাও সঙ্গ-ক্রিয়।. অনান্ট |. 
অনেক প্রকার মিরাকারিও, শ্বর্তমান আছে সে | 

সকলের মধ্যে কোঁনটাও নির্তগ-নিক্িয নহে।, 

গে সকলের স্মধ প্রত্যেকটাও সপ্চণ-সত্রিয়। 

তীর ব্রদ্ধ নিরাকাঁরকেই বা নিগুন-নিক্িয় বলা 

হয় কেন? তবে আমা নিরাকারকেই বা নিপ্ুণ- 

নিষ্ছিয় বলা হয় কেন? শ্রুতিবেদাস্তাদি মতে 

আমিই ত আত্মা, শুতি-বেদাপ্তাদি মতে তুমিই 

উত আত্মা, শ্রতি-বেদাস্তাদি মতে তিনিই ত 

আত্মা। আমি-আস্মা যে সগ্ুগ-সক্রির, তাহা 

আমি বুঝিতেছি। তুমি-আত্মা যে সগুণ-সক্তিয়, 

. তাহা তুমিও বুঝিতেছ। তিনি-আত্মা বে সগুণ- 

সক্রিয়, তাহ! তিনিও বুঝিতেছেন। তবে 

আত্মীকে কি প্রকারে নিগ্ুণ-নি্কিয় বলা যায়? 

বেদাস্তাদিমতে আমি-আত্মাই ব্রদ্ধ, বেদাস্তাদি 

মতে তুমি-মাস্মাই ত্র, বস্তাদি মতে তিনি- 

আত্মাই ব্রঙ্গ। অতএব ব্রন্মেরই বা নিগুত্ব 

এবং নিগ্তি্ব আছে ইহাই ব! কি প্রকারে 

স্বীকার. করা যায়? সেইন্ত ত্রদ্ষকেই ব| 

কি প্রকারে নি ণ- “নি্রিয় বল! যায়? আধি, 

তুমি এবং তিনি-আত্মার সহিত ক্রঙ্গের অভোত্ব 

আছে বলিয়া ব্রহ্মকেও সহ্ঙগশ্ত্রিয় বলিতে হয়। 

আমিও সাকার, তুমিও সাকার এবং তিনিও 

শাকার। আমিও সপ্চগ-সক্রিয, তুমিও. সগ্তণ- 

" লক্রিয় এবং'তিনিও - স্চণ্সক্রিয় । পূর্বদৃষটাস্ত. 

নকল ছার! স্প্টই বু ঝ। যাইতেছে. যে যিনি 

'ঈকার, তিনিই যগচগশ্পক্িম, পুর্বে বরহ্ধও যে, 

'শুণ-ক্রিত,-তীহ। প্রমাণ করা হইয়াছে। 

“দেও যে আমি, তুমি এবং . তিনির সহির্ত | 

এজ আছে তাহাও প্রমাণ, করা! হইয়াছে ।, 

খর নে তুমি' এবং তিনি স্কায় 

ৰ ও; সীকীর তাঁঘিষযে প্দেহ কি আছে? 

'সমন্ত পানের মূল বেদ. । উজ সংস্কৃত 

ভাঁষ! জাঁনিলেইি বেদে অধিকার হয় না । উত্তমরূপে 

টি শিক্ষা করিয়! বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন 

করিয়া আঠাধ্য সাহাযো বেদাধ্যমন, এবং, বেদ 

সকলের সমস্ত শব্দের অর্থবোধ হইলেই প্রত 

বেদজ্ঞান হর না ।  দিব্যজ্ঞানী গুরুর সাহাঁষ্যে 

যখন প্রত্যেক বেদের মন্্ার্থ বোধি হয়, তখনই 

বেদে অধিকার হুইয়৷ থাকে, তখনই প্রকৃত 

বেদজ্ঞান হম থাকে । বেরজ্ঞান হইলে, তৎ- 

সাহায্যে ক হইয়া থাকে । বেদই বেদ 

্রক্কে অব হইবার প্রধান অবলম্বন । ব্রহ্গই 

বেগ্। ক্্্ৰারা তাহাকেই জ্ঞাত হইতে হয়। 

ব্রহ্ম রি ত্য তদ্রপ বেঘও নিত্য । বেদ যদি 

অনিত্য ইবন, ভাহা হইলে তন্বারা , নিত্যসত্য 

্রহ্মকে অর্কীত হইবাঁর সম্ভাবনা থাকিত না। 

যেমন অন্বস্কার সাহায্যে আলোক দর্শন হয় না 

তন্রপ অনিষতয সাহায্যেও নিতাকে অবগত হওয়া 

যায় না। নিত্যব্রহ্ধকে অবগত হইতে হইলে 

অনিত্য অক্রম্গ দ্বার! তাহাকে অবগত হওয়া যাঁর, 

না। নানাশাস্তরাগ্রসারে বেদও অনিত্য অব্রন্গ 

নহে। নান! শান্্ানূদারে বেদ অপৌরুষেয় । 

নানা শাস্ত্রানুসারে বেদকেই শবক্রদ্ধ বলা হয়। 

সেইজন্ত নিত্যবেদই নিত্যবরঙ্গজ্ঞান সন্ধে প্রধান 

(অবলম্বন? কোন মূঢবাক্তিরই বেদে অধিকার 

নাই। ঘিজত্বের পরে বিপ্রত্ব লাভ না হইলে 

| বেদে অধিকার হয় না। শা্্াম্সারে বিপ্রত্ের, 

পরে তরে যথার্থ ব্রাহ্গণত্ব লাভ হয়। . নিরালম্বো- 

'পনিষদের মতে এ প্রকার ত্রা্দণন্ব - চর লা 

ইইয়াছে তিনিই ত্রাণ বা ্রহ্ধকে অবগত হা 

[.ছেন।, সেই তিনিই, আপ! | 



_...: ভ্রী্ীনিত্যধর্ম বা সর্বধর্মসময | 
ক. ও 

১৭৫ জ্রন্ষ। 
..: শ্রুতি এবং আদ্বৈতমত প্রতিপাঁদক অটৈকপ্র্থে 
নিতাররঙ্গকে পুলাণ বলা হইয়াছে । পুরাঁণ উপাধি 
বিশিট কতকগুলি ধর্মগ্রন্থ আছে । সেইসকল 
গ্রন্থ এ নিতাত্রদ্মের সহিত অভেদদ বলিয়াই সেই 

সকলকে পুরাণ বল! হইয়াছে। সে সকলের 
প্রত্তোকথানিই সেই নিতাব্রত্ষের এক এক 

প্রকার বিকাঁশ। প্রত্যেক পুরাণই অক্গর-ব্রন্গ 
বা শব-ব্রদ্ধ 

আ'ত্মাম্ভৃতি ও অজপ্রেম | 
 অন্গুভব দ্বারা নিরাকাঁরের অন্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান 

হইয়া থাকে । নিরাকার দৃশ্ঠ নহেন। সাঁকারিও 
দৃশ্য নহেন। আকার দৃশ্য। আঁকার জড়। 
আকারে নিবাঁকাঁ চৈতন্যের প্রভাব বান্ত হইলে, 
আঁকাঁর সচেতন হইয়! থাকে । 

শ্রবণও অনুভব দ্বারা কর! হইয়া থাঁকে। 

স্পর্শনও অনুভবাত্বক | 
আঁপনাঁতে যখন ব্রন্ধান্থুভব হইতে থাকে, 

তখন যে আনন্দ সস্ভোঁগ হয়, সেই আনন্দের 

নামই ত্রহ্মানন্দ। সে আনন্দের তুলনা নাই। 

সেই আনন্দজনিত ষে শাস্তি বোধ হইতে থাঁকে, 

তাঁহাও অনুপমা ! প্র প্রকার শাস্তি সম্ভোগ 
কালে 'পাঁকৃত অহংকার ও মমতা! থাঁকে না। 

তখন কাহাকেও আঁপনার বোধ হয় না । তখন 

কাহীকেও পর বোধ হয় না। তখন পরাপরের 

' পরবর্তী হইতে হয় । তখন আপনাকেও কাহারও 
আত্মীয় কিন্বা! বন্ধু বা অন্ত কোন সম্পকীয় বলিয়া 

বোধ হয় না। তখন কেবল অদ্থৈ তততবের "্ফুরণ 
হইতে থাকে । | 

মধু পাইবার জন্ঘ মধুকর কতই ভ্রমণ করে। 
... ধুধর মধু পাইলে আঁর তাঁহার ভ্রমণ করিতে 
“ইচ্ছা:হ্য না। তখন সে: মনোনিবিষ্ট করিয়া 
মধুপান করিতে. থাকে । তখন মধু পানেই 

নাহার আগ্রহ এবং একাগ্রতা হইয়া থাকে। 

নিপিপ্ত। 

পুরুষ | 
করিলেও তিনি অজীব। 
হইলেও তিনি বিদেহী । 

৬২৪ 

| তখন তাহার অন্য কোন' চিন্তাই থাকেনা । - 
পরিব্রাক আত্মপ্রেম নামক মধু পাইলে, আর 

তিনি ভ্রমণ করেন না । তখন তীভাঁর আর ভ্রম 

করিতে ইচ্ছাও হয় না। তখন তিনি আত্ম 
প্রেমানন্দে মগ্ন হুয়া স্থস্থির হন । তথন তাহার, 

আত্মপ্রেমরূপ মধুসস্তোগেই আগ্রহ এবং একাগ্রতা 
থাঁকে। -তখন তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হন। সে 
অবস্থা তাহাকে আত্মারাম অবধূত বল! যাইতে 
পারে। 

অন্বণ্ুত | 
ধাঁহার অন্তঃকরণ প্রাকৃত জল দ্বারা ধৌত 

হয় নাই তিনিই অবধূত । খিনি আত্মজ্ঞান নামক 

অগপ্রারুত জলম্বারা 

অবধৃত। অবধৃত কেব্লাম্মা | তাঁহার প্রকৃতির 

সঙ্গে যোগ নাই । 

ধৌত হইয়াছেন তিনিই 

সেই জন্য কোন পকার 
প্রাকৃতিক বিকাবরও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে 
না। তিনি প্রাকত বাপার হইতে সম্পূর্ণ 

সেইজন্য তিনি প্রকৃত জীবদুক্ত 

সেইজন্য জীবের আঁবরণে অবস্থান 
তিনি দেহে অবস্থিত 

যেচেতু দেহে সবেও : 
আত্মজ্ঞানবশতঃ তাহার বিদেহকৈব্ল্য লাভ 

হইরাছে। | 
প্রকৃতির সক্কে পুষ্ষের যোগ হইলে তাঁকে 

জীব হইত হয় । যখন পুরুষের প্রকৃতির সহিত 

কোন সংস্রব থাঁকেনা তখনই পুক্লুষকে পুরুযোত্তম 
ব্ল। যাঁয়। তখনই তাহাকে কেবল বলা যায়। 

ধিনি কেবল তিনিই অবধূত । অবধূত গল্লাসী। 
আত্মজ্ঞানই সন্যাসীর আশ্রম এবং বিশ্রাম স্থান । 

যিনি নিগু-িক্রিয় হইয়াছেন ছিনিই প্রকৃত 
বিশ্রামলাভ করিয়াছেন। নি শপ-নিঙ্িমযই নিশ্চিত 

এবং শান্ত | গুণকর্ণের নিরোধ +হইলৈ+ আর 

চিন্তা এবং অশান্তি থাকে না। '. 



হাঁহার কোন বন্তুতৈ গ্রয়ৌজন নাই তিনিই 

যাড্ডী কুরেন না । সীশার 'প্রয়োজনাভার কেহ, 

তীহাকে কিছু দিলে, তিনি তাহ! ঞ্চয়ও করেন 

নী। তাহার সঞ্চয় করিতে ইচ্ছাই হয় না। 

5০ গিক্পহমহহতন। চা 

সৈ্জন্য প্রতোক ভড়ই নিঙ্কিয়। 
'চৈতগ্ত এবং 

-চেল্নগাঁরা বর্ম সম্পন্ন হইদ থাঁকে।  গ্রতোক 

টেভনের কর্ম করিবার কারণ চৈতন্য | 
চৈতন্- 

বলেই ভীব নানা প্রকার কর্ম করিয়া থাঁকে। 

কোন জীবই কর্মত্যাগ করিতে পারে না। 

সবর্মশিন্ঠ জীব নাই, কর্ণশৃন্ত জন নাই। দেহ 

বিশ দণ্তী পরমহংদগণও নান! প্রকার কর্ম 

রিয়া থাকেন। তীহারাঁও. অকম্মী নহেন। 

: সুতরাং তাঁকাদিগের মধ কেহই নিশ্তির ন
হেন। 

তবে প্রকৃত পরমহংসত্ব লাভ হঈলে কো
ন প্রকার 

কর্ম করিয়া সেট কর্মফল ভোগ করিতে হয়
 না। 

কিন্ক তীহাদিগণকও কর্ম করিতে হয়। অতএব 

ভীদ্দিগেশ মপ্ কোন ব্যর্তিকেও অসম্গণ এবং 

অসরিয় বলা যাঁয় না । তীঁভাদিগের অথৈ লজ্জ
ান 

গ্রভাবে নিঞিণ্ত ভাবে সর্ধকর্মম করিবারই ক্ষমতা 

হইয়া থাকে 'সেইজন্তই কোন কর্ম তীাল- 

দিগের বাধক হইতে পাঁরে না । সেইজন্য
 তাঁহারা 

হর হইও অকন্মী বলিয়া পরিগণিত হয়! 

দিব্যজ্ঞানের আবশ্যকতা | 

সন্দেহ ভগ্তন জন্য দিব্যজানই অবলম্বন । 

দিব্যজান দ্বারা সকদহতগ্রন হইয়! থাকে । দিবা- 

জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞার় নিরাকৃত হইয়া থাকে । দিবা- 

জান দ্বারা মোহ ঈমপসারিত ₹ইয় থাকে। পূর্ণ 

দিবাজাঁন সম্পর ঈহাপুুষের কোন সন্দেছ নাই। 

যিনি সন্দেহের সমন দিব্যজ্জানের সম্পর্ক মাছে 

স্বীকার করেন, দ্িবজান যে কি বস্ত তদ্ধিষয়ে 

তীহার ধারণ! $ুঁহয় নাই । সন্দেহের সহত 

অজ্ঞানের সন্ধ| কো মহাস্মাত্র মঠ সস্হেও 

অজ্ঞাঁনের অংশ সনদেহও অজ্ঞান হইতে বিকা- 

শিত। সন্দেহঃদুর করিবার জন্ত দিবাজ্ঞানের 

প্রয়োজন হইয়া: থাকে । মোহ দুর করিবার 

জন্ত দিব্জ্ঞানের প্রয়োজন হইয়। থাকে । মোহ - 

যে জ্ঞানের অন্তর্গত । আঁপনাঁতে দিবাজ্ঞানের 

ক্কুবণ না হইলে, মৌহের তিরোধান হয় না । 

গাদা াডনো 

_ অধাচক ও অযাচিত বৃত্তি । 

. বাহার ভোগলাসে প্রবৃত্তি নাই, তিনিই 

অযাচিত বৃত্তি অবলম্বনে সমর্থ। ভোৌঁগবিলাসে 

প্রবৃতি থাকিতে প্রকৃত অযাঁচিত বৃত্তি অব্লগ্বিত 

হইতে পারে না। 
. 'আহির করিবার প্রয়োজন থাকিতে, কোন 

পানীয় পান ক'রবার প্রয়োজন থারিতেংঅযাচি
ত 

বৃতি হইতে পারে না|... 2). 

দীক্ষা! | 

বাহার গুরুলাভ হইয়াছে, সেই গুরুত্পায় 

তাঁরই দীক্ষালাভ হইয়াছে । যিনি গুরু কর্তৃক 

দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহার পুবর্বার দীক্ষা গ্রহণের 

প্রয়োজন হয় না! যন্তপি কে* বলেন, দীক্ষা 

গ্রহণের পরেও পুর্দাক্ষা। গৃহিত হইতে পারে 

| ইষ্ট | তাহ হইলে আমর, তাহার সে কথা স্বীকার 

..... ষিনি অর্ধাচিত বৃতি অরলাী “করিতে সমর্থ | করি না। আমরা জানি, একবার দীক্ষা] গ্রহণ 

যেন কেহ তাহাকে বিট দলে, তিনি তাহা | হইলে, গবর্ার দর্ষা গ্রহণ করিতে হয়না।, 

যেনা ::277767. 7215 জাদিগাজ্জা গন চি সাক প্রয়োধন 



আ্রীনিত্যধর্্ম বা সর্ববধন্দাসমনয় । 

হইবে কেন? দীক্ষা! দ্বারা জানলাঁভ হইয়া 
থাকে। দীক্ষা জ্ঞানদাঁয়িনী শক্তি। অতএব 
দক্ষ! গ্রহণ দ্বীরা জ্ঞানলাঁভ হইলে, পুনর্্ার দীক্ষা 
গ্রহণে জ্ঞানলাভের প্রয়োজন হইবে : কেন? 
আমাঁদিগের বিখ্চনাঁ এ প্রকার প্রয়োজন 
হইতেই পারে না । ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে যেমন 
ভোনের প্রয়োজন হয় না তদ্রপ দীক্ষা দ্বারা 
একবার জ্ঞানলাভ হইলে পুনর্বার সেই দীক্ষার্ 
প্রয়োজন হয় না। তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইলে পুনর্বার 
'জলের প্রয়োজন কি? দীক্ষা প্রন্ত জ্ঞান দ্বাঝ! 
অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে পুনর্ধার দীক্ষা প্রয়োজন 
কি? দীক্ষ! দ্বারা একবার জ্ঞানলাঁভ হইলে, 
পুনর্ধার সে জ্ঞানের অভাব হয় না! সেইজস্ত 
দীক্ষ! ছারা পুনর্বীর জ্ঞানলাভের প্রয়ৌজনও হয় 
না। সেইভন্ পুনর্দার দীক্ষা গ্রহণের প্রবৃত্তি 
হওয়াই অসম্ভব । দীক্ষা দ্বারা দিব্যজ্ঞাঁনলাঁভ 
হয়া থাঁকে। দিব্যজ্ঞানই পরমজ্ঞান। তাহা 
একবার লাভ হইলে পুনর্ববার নষ্ট হয়না । যেহেতু 
তাহাতে নিত্যত্ব বিগ্ঘমান আছে। দিব্যজ্ঞান 
লাভ হইলে, সমস্ত সংশয় নিরাকৃত হইয়া থাকে । 
সংশয় নিরাকত হইলে অবিশ্বাসর অস্তিত্ব লুপ্ত 
হইয়া থাকে । অজ্ঞানের সংশয় এবং অবিশ্বা- 
সের সহিত সম্বন্ধ । ধাহার দিব্যজ্ঞান প্রভাবে 

অজ্ঞান 'তিরোহিত হইয়াছে, তাহার সহিত সংশয় 
এবং অবিশ্বাসের কোন সংঅবনাই ! বাহার 
অজ্ঞান নাই, তীহাঁর নিরান্দও নাই। 
অজ্ঞানের সহিত নিরানন্দ এবং অশাস্তির বিশেষ 
সংঅব | : দিব্যজ্ঞানের সহিত নিরানন্দ এবং 
অশান্তির সংশ্রব নাই। তাহা ছারা পুরুষ 

নিত্যানন্দ সম্ভোগ করিরা থাকে | - -. 

সম্বন্ধ । 
প্রধানতঃ সহস্ধ দবিপ্রকাঁর । এক প্রেমাত্মক 

'সম্থব+ এবং অপর অপ্ররেমাত্মক সবন্ধ | দিপ্রকার 

৩২৭ 

জড়ের যে পরম্পর সম্বন্ধ, তাহাই অপ্রেমাঘ্বক 
সধন্ধ। ছুই অজড় সাকারের যে পরম্পর স্বন্ধ 
তাহাই প্রেমাজক সন্বন্ধ। প্রেমাত্মক 'সঙ্ন্ধ 
আবার বহু প্রকার। প্রত্যেক প্রেমায্মক সধন্ধই 
ভাব দ্বারা সিদ্ধ হইয়া. থাঁকে। ভাবাঁব্ঞ্চন, 

ব্যতীত কোন প্রকার প্রেমান্মক স্বন্ধ হইতে 
পারে না। এক- প্রকার ভাব দ্বারা সকল 

প্রকার প্রেমাত্সক সম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না। 
প্রত্যেক প্রেমায্বক সব্বন্ধের ভাঁব্ই বিভিন্ন । 
বাতসল্য ভাঁব দ্বারাও প্রেমাম্বক সম্বন্ধ হইতে 
পারে । অনেকের মতে সেই সত্বন্ধকে ন্নেহ- 
ভাবাস্মক সম্বন্ধ বলা যায়। সখাভাব দ্বারাও 

প্রেমাত্মক সম্বন্ধ হইতে পারে । দাগভাব দ্বারাও 

৫প্রমাত্মক সথন্ধ হইতে পারে। মধুরভাঁব দ্বারাও 
প্রেমীম্রক সম্বন্ধ হইতে পারে।  ভ্রাতৃভাব 
দ্বারাও প্রেমাত্মক সবন্ধ হইতে পারে। শ্বন্ভাব- 
দ্বারাও প্রেমাম্বক সন্বন্ধ হইতে পারে। মাতৃভাব 
দ্বারাও প্রেমাত্মক সন্বন্ধ হইতে পারে । পিতৃভাঁব 
দ্বারাও প্রেমাত্মক সধ্বন্ধ হইতে পারে । অন্তান্ত 
প্রেমাত্মক ভাব সকল দ্বারাও নানা গ্রকার 

প্রেমাত্মক সম্বন্ধ সকল হইতে পারে । সেইজন্য 
ভাব এবং সম্বন্ধের একপ্রকারত৷ ্ীকাঁর কর। 

যাঁয় না । শ্রীভগবানের সহিত নানাভাব দ্বানা 
নান! গ্রকার সন্বন্ধ হইতে পারে । 

প্রেম। 

(৯) 
মন্লুষ্যের মধ্যে যে প্রেম আছে, তাহারই 

শ্রীভগবানের প্রতি উদ্রেক হইলে, সেই প্রেষকেই 
দিব্যপ্রেম, পবিত্র প্রেম এরং  শুদ্ধপ্রেম বলা 
যাইতে পাৰে। : এন ও 

প্রেম একই সত্য ॥ কিন্ত একই প্রেষান্মক 
নানা ভাবাহুসারে €সই. একই: €প্রামের 



নানাপ্রকার বিকাশ। সফল প্রকার প্রেমীত্মক 

ভারই ক্্রীভগবানের প্রতি হওয়া উচিত । বাহার 

বান ব্যতীত অগ্ত কোন ব্যক্তিতে কোন 

 প্রেধাঁঝ্মক ভাব আছে, তাহার: প্রেমই অ্তুদ্ধ 

প্রেম, ভীঁহার প্রেমই ব্যভিচাঁর দোষে ছুষ
িত। 

| ৮ এ ৭ 

'ধীহাঁর কেবলমাত্র নিজ প্রেমাম্পদের সুখে 

স্খবোধ হয়, তাঁহার প্রেমও স্বাথবিরহিত নিষ্ষাম 

প্রেস নহে। নিজ প্রেমাম্পদের সপে ধাহার 

_ হুখবোধ হয় তাহার সেই নুখবোধই পরমলাভি । 

তীর নিজ .প্রেমীম্পদের স্বখে ত সন্তোষ ও 

তৃপ্তিহয়? সুতরাং প্রেমাম্পদের খে নিজনুখ 

হইবে ইহাই-ভাহার কামনা । সুতরাং তাহার 

পেমকেও নিম প্রেম বলা যায় না । 

নিজ প্্রমাস্পদের ছুঃখে' দুঃখ 
বোধ, আছে, 

. তীহার নিজ  প্রেমাম্পদের খে সুখবোধও 

চি আছে | ৰ | 

হ (৩) 

.. - প্রৃতোক সম্বন্ধই প্রেমাত্মক । প্রেমের লহিত 

 'লান। প্রকার : ভাব সকলে সম্বন্ধ আছে। 

ধীহাদিগের ভগবানের সহিত 
বুন্বাবনীর পঞ্চভাবা- 

আক সঞন্ধ আছে তীহাঁরাই পণ্ত ৷ এ বুন্দাবনের 

পঞ্চভাবেন আভাস ভাবসকল দ্বানা। মনুষ্য 

সকলের পরম্পর সর্ন্ধ হইয়। থাকে
 । এ পঞ্চভাব 

ব্যতীত একের সহিত, অন্পের/
কেনি গ্রকাঁর সম 

হইতে পারেনা। এ 

এ. সহিত অন্ভের প্রেম হইতে পাবে না 
। 

১£&:7 

- শবম রজজু। আঁক ঘড় ঝা কল্সী'। বিবেক 

.. হর্তহী। ই তিন ভ্ব্য আশি সচ্চিদীন 
নামক 

'.. . সজ্জুরবৃ হটতে খ্রেমরস' আহরঞ্ঠকরিতে হয়। 

... নে রতি সর্প পরত 
ফটক? তাপের রতি কেয়া

 পেজ জন্ধাতি তিজ্জি 

বাহার 

প্র পঞ্চভাব ব্যতীত একের 

বসথারি'মহ ঠীভাবুবণ হন)
: :8-2 878. ০০, 

| দেরা। কারণ ্ীগবান ব্যতীত সবল প্রেমা” 
স্পরই বন্ধন। নানাতক্কে প্রেম হইলেও অন

েক* 

শুলি বন্ধন হয়। প্র প্রকার হইলে নিজের 

স্বাধীনতা থাকেনা, যথা ইচ্ছা তথা! গগন এবং 

বাঁস করার পক্ষে বিদ্বজনক হয়। কেবলমাত্র . 

শ্রীভবানের গ্রাতি পুর্ণপ্রেম, থাকিলে সম্পূর্ণ 

্বাধীনত! থাঁকে। কারণ তিনি সর্ধত্রেই আছেন 

এবং প্ররুত প্রেম তীহার প্রতি থাকিলে তিনি 

সর্ধতরেই প্রাপ্য ৰৃইতে পারেন) 
৪. (৬) 

বিরহ বশভও ব্যাকুলত। হয়, ওত বশত 

ব্যাকুলতা হর । ; ভগের বাাকুলতা বিরহের 

ব্যাকুলতার মতন নহে। বিরহের ব্যাকুলতাঁর 

সহিত প্রেমের সন্ধা আছে। কিন্তু ভয়ের 

ব্যাকুলতার সহিষ্ঠ সে সধন্ধ নাই। 
ূ 

প্রেম্বশত বিরহ বোধ হইয়। থাকে । পরে 
৬ 

না থাকিলে বির নোধ হইতে পাঁরে 
না” 

্রেমানপর্থীর জন্য বি্রিহবশতঃ ব্যাকুলত! 

 হইয় থাঁকে। প্রমান সন্থখে বর্তমান থাকিলে 

বিরহ বোধ হয় না! এবং প্রেমাম্পদের জন বিরহ. 
জনিত ব্াঁকুলতীও হয় না। 

মহাভাব। 

শিশু মনোভাব অপ্দুট ভাবা প্রকীশি 

হয়। কিন্ত আমর তাহ অনেক সময় বুঝিতে 

পারি না। মহাভাবের” কোন এক অবস্থা 

মহাপুরুষ মহাঁভাবুকের অলৌকিক মনৌভান 

সকল কৌন লৌকিক ভাষায় প্রকাশিত হইতে 

পারে না।. সুতরাং সেই সকলও অন্মুউ চাষা 

প্রকাশিত হয়। অথচ সে সকলের অশ্ষুটতা 

প্রযুক্ত জনসাধারণের বোধগমা হয় না। অন্ফুট 

ভাষায় শিশু নিজ মনোর্
ভীব সকল প্রকাশিত 

সি 
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শিশুর নিজ মনোভাব শিশু সম্পূর্রপে বা 
আধাশকরূপে ব্যক্ত করিতে পারে না বলিম৷ 
তাহার মনে নিরানন্দ হয় না এবং সে সম্পূর্ণরূপে 
বা আংশিক রূপে নিজ মনোভাব সকল ব্যক্ত 
করিতে পারে না তাহার তাঁহাও বোধ থাঁকে না 
এবং তত্প্রতি লক্ষাও থাকে নাঁ। প্রকৃত 
মহাভাঁবুকৈর সন্বন্ধেও ঠিক ও প্রকার হয়। 

বাওসল্য ভাব । 

 জগণদী্বর শ্রীরুষ্ই প্রকৃত ত্রাণকর্তা । সমস্ত 
নরক হইতে তিনিই ত্রাণ করিতে পাঁরেন, এবং 
ত্রাণ করিবার ফোগ্য ব্যক্তিদিগকে তিনিই সমস্ত 
নরক হুইতে ত্রাণ করেন । পুক্নামক নরক হইতে 
সেই শ্রীকষ্ণই ত্রাণ করেন। সেই জন্য পুত্র 
অথে জগদীশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করা যাঁয়। পরম 
শ্নেহমরী যষশোদ! কৃষ্ণকেই পুত্র বলিতেন এবং 
তাহার কৃষ্ণকেই পুত্র বলিয়া বোধ ছিল । সেইজন্য 
তাঁহার শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্নেহময় সুমধুর বাৎসল্য 
ভাঁবও ছিল। অবতীর্ণ কৃষ্ণকে তিনি পুত্র কষ 
বলিয়া অবধারণা করিতেন । 

হরে কৃষ্ণ বলিলে হরের শক্তি ছুর্গীরগ নাঁম 

কর হয়। কারণ হর শবের স্লীলিঙ্গে হরা । 
সেই হরা শবের সন্বোধনে হরে। গোৌতমীয় 
তন্ত্রের মতে দুর্গা-রুষ্ণ অভেদ | সেইজন্য হরেকুঃ 

বলিলে হরের শক্তি ছুর্গানামও কর! হয় । সেই- 

জন্য অস্তিমকাঁলে শক্ত বৈষ্ণব উভয়েই হরেক 

বলিতে পারেন । সেইজন্য হরেরুফ শীক্ত বৈষ্ণব 
উভয়েরই সদগতির কারণ । 

সেই ব্যক্তির হত্ডে পিন বন্ত প্রদান করিতে 
হয়, য়ে ব্যক্তি তাহার পবিত্রতা বুঝে । যে সেই 
পবিত্র বস্তুকে অপবিত্র না করিবে তাহার হৃস্তেই। 

৪ 

৩২৯ 

সেই পবিত্রবস্ত দিতে হয়। পবিভ্রস্থান সম্বন্ধে 
এঁ কথা পবিত্র স্থানে গমন করিয়া ষে ব্যক্কি 
সেই স্থানের মর্য্যা রক্ষা না. করে, তাহাকে 
সেই পবিত্র স্থানে লইরা যাওয়া অকর্তব্য । 
পৃথিবী-মধ্যে প্রতোক তীর্থ ই অতি পবিত্র । 

পাপক্ষয়ের উপায় ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা । 
ব্যাকুলতার সহিত হরিনাম জপ, হরির নিকট 
প্রার্থনা হবিসংকীর্তন করিলে আশু পাঁপক্ষয় 
হইয়া থাঁকে। 

অনেক পাঁপ করার জন্ত অনুতাপ হইলে, 
সেই অনুতাপ বশতঃ মুক্তির জন্ ব্যাকুলতা হইয়া! 
থাকে । মুক্তির জন্ত ব্যাকুলতা৷ স্থানী হইলে 
মুক্তির উপাগ অবধারিত হইয়! থাঁকে। 

শ্রদ্ধা এবং ভক্তিবু সহিত পরমেশ্ববের নাম 

জপ করিতে কৰিতে পরমেশ্বরকে দর্শন করা 
যায়। ১। 

পরমেশ্বরের নামোচ্চারণ পূর্বক ব্যাকুলতাঁর 
সহিত তাহাকে বাঁরস্বরি ডাঁকাঁর নামই জপ। ২। 

পরমেশ্বরকে দর্ণন করিলে পরমানন্দ এবং 

পরমা! শাস্তি লাঁভ হইয়া থাঁকে । ৩। 

প্র শবের কর্ণ আছে। কিন্ত শবকর্ণ 
থাকিতেও শ্রবণ করে না । এঁ শবের চক্ষু আছে। 
কিন্ত শব চক্ষু থাঁকিতেও দর্শন করেনা । এ 
শবে্রজিহবা আছে কিন্তু ই শব জিহবা 
থাঁকিতেও কথ! কহিতে পারে না । তাই বলি 
কেবল কর্ণ থাঁকিলেই শ্রবণ করা যায় না। তাই 

বলি কেবল চক্ষু থাকিলেই দর্শন করা যাঁয় ন। 
তাই বলি কেবল জিহ্বা! থাঁকিলেই কথ কহা যায় 
না। জীবনীশক্তির সহিত এ সমস্তের সন্বব্ক 
থাকিলেই এ সমস্ত কার্ধ্য করে। তোমার বর্ণ 
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আছে তবে তুমি ঈশ্বরের কথা শোন না কেন? ঈশ্বর দর্শন কর না। তোমার অজ্ঞান বশত 
ঈশ্বরের কথা শ্রবণ সমন্ধে তোঁমাঁর কর্ণ যে শবের তোমার জিহ্বা শবের জিহ্বার ন্যায় হইয়া 
কর্ণের স্তাঁয় অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে । তাই রহিয়াছে । সেইজস্তই তুমি ঈশ্বর কি প্রকার 
তুমি ঈশ্বরের কথ! শোন না। তোমার ত চক্ষু বলিতে অক্ষম। সেইজন্তই তুমি তাহার মহিম 
আছে তবে ঈশ্বর-দর্শন করন! কেন? ঈশ্বর দর্শন বর্ণনে অসমর্থ । ঈশ্বর সনবনধে তুমি শব। ঈশ্বর 
সম্বন্ধে তোমার চক্ষু যে শবের চক্ষু । তাই তুমি বয় অশব। 

সর্বপাঁপ-বিশুদ্ধাম্ম-শ্রীগুরোঃ পাঁদসেবনাঁৎ। 

সর্ধতীর্থাবগাচাঁনাং ফলং প্রাপ্তি নিশ্চি তং ॥ | 

আঁয় সবে ভাই, আনন্দে মাতিয়া, 

পুলকে পুরিত, হয় দেহ-প্রাণ, 

| * . প্রেমাশ্র নর়নে বছে। 

“জ্ঞানানন্দ”*ময়, হেবে সে সকলি, 
প্রেমানন্দে সদা রহে ॥ 

হেরিগে শ্রীগুরুপদ | ও পদ্-কম্ল মধুপানতরে, 
ভবারাধ্যধন, ও পর্দ কমল, কত শত ভক্ত অলি। 
দিনার সি র্ তৃষিত হইয়ে, ধাহিতেছে সদ, 

রণ, চরণ-দুখা নি, _ পড়িছে প্রেমেতে ঢলি ॥ 
মরি রা শোভা ! নিতা-পদ মধু, পাঁন করে যেই, 

কত শশী আসি, নখবে উদয়, জনম সফল তাঁর। 
মুনিজন-মনলোভা ॥.. লভি নিত্যখন, থাঁকে সে মাতিযা, 

চদ্ণশআঁলোকে, আলোকিত সব চাঁহেন! কিছু সে আর ॥ 
নাহি কোথা অন্ধকার । এ ভবের মাঝে, গুরুপদ বিনে, 

জগত হাঁসিছে, সে প্রি ৃ পু কি ধন আছয়ে বল 
টিন্ানা ক | যে ধন লভিলে, মিটে সব আশ, 

8098 শ্রীগুরুচরণ, শাস্তি ফি পি | | নে বসি, দিবস-রজনী, 852 
না - আশীতে হায় বাধি? পাতি ভাতে খাছ! বারেক হেরিনে, ও রাগ রণ, দেখেছে যে জন, ধন্য সেই জন, 

তাক তাৰ, প্রেম চক্তি আদি, শ্রীগুরুচরণে, সর্ব্তীর্থ আছে, 

কলি প্রকাঁশ পায় ॥ জানিহ ভৃকতগণ 
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সর্ব-দেব-দেবী, আছে ও চরণে! 

নহেত সামান্য ধন ॥ 

বারেফ হেরেছে, সে চরণ যেবা, 

দুরে গেছে সব আলা । 
জনম -ম্রণ, ঘুচে গেছে তাঁর, 

নিত্যানিন্দে করে খেল। ॥ 
হেন গুরুপদ, ভুলি না কভু, 

রাখ সদা হিয়া মাঝে । 
অতি সযতনে, হদয়-আঁসনে, 

| সাজাঁও সুন্দর সাজে ॥ 
আয় সবে মিলি, সুগন্ধ কুস্ুমে, 

সাজায়ে শ্রীগুরুপদ্ | 

প্রাণ ভরে হেরি, গুরূপ-মাধুরী, 
প্রেমে হ'ব গদ গদ ॥ 

নানাবিধ ফুল, চন্দনে মাথিক্টে 
দিব হে রাঁতুল পান্ন। 

হবে দিব্য শোভা, সে চারুচরণে, 
হেরিব সকলে তার ॥ 

দেহ, মন, প্রা, কুল, শীল, মান, 

| সপে দির! শ্রীচরণে | 
নিতাদাস+ হয়ে, রব চিরকাল, 

শ্রীনিত্য-ভকত-সনে ॥ 

ব্রহ্মা আদি দেবে, যে চরণ তরে, 
করে সদা অভিলাষ। 

আমি হীন-মতি, সে চরণ-গুণ, 
প্রকাশিতে করি আশ ॥ . 

বামনের আশা, চাদ ধরিবারে, 
পঙ্গুর লঙ্ঘিতে গিরি । 

তেমতি আমার, এ সব বাসনা, 
বুঝিয়া বুঝিতে নারি ॥ 

তবে যদি পাই, ভত্ত- ৯ 

ভক্ত-জন-আশীর্বাঁদ। 

কিনা হ'তে পারে, তের রুপায়, 
নিশ্চর মিটিবে সাঁধ ॥ 

নিতা ভক্তন্পদ, আমার সম্বল, 

সাধনষ্ভজন-্সাঁর | 
ম্মরিয়৷ সে পদ, করিন্থু কীর্তন, 

গুরু-পদদ ভব্সার ॥ 

নাহিক শকতি, নাহিক ভকতি, 

কিছু নাহি মুই জানি। 
যা কিছু লিখিনু, তাহার কপার, 

নমি নমি অন্তর্ধামী ॥ 

ভক্ত“পর্দাকাজ্জী- নিতাদ|স | 

৫ “ত্য * ওগক্ % 

সক্ছাটি ও গস 

পুব্ব প্রকাঁশিত অংশের পর। 1 

শ্রীধাম নব্দীপে শ্রীবাস*ম্ঙ্গনের সন্নিকটে 
রামচন্দ্র সাহাঁর ভাড়াটে বাঁড়ীতে ঠাকুর যখন 

থাঁকেন তখনকার মূর্তিৎঅপূর্বর্দ্শন ; একখানি 
বাঙ্গাপেড়ে বস্ত্র অর্ধখাঁনি পবিধাঁন করিযাছেন_ও 
অর্ধখানি গলায় জড়াইয়! বক্ষস্থল ঢাকা; এই 

ভাবে বস্ত্র পরার ভঙ্গী; ভূুবনমোহন রূপ; হুর্ধে 
আল্তায় মিশাইলে যেরূপ রং হয় সেই «কম 
রং; হন্ত-পদতল রক্তবর্ণ ; লাবণ্য ফাটিয়া পড়ি- 
তেছে; অহন্নিশি প্রেমে গর-গর ; মাত্ত্োয়াল। 
প্রেমে সর্বদাই চক্ষু রক্তব্্ণ ও নয়ন-ধাঁরা* 
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অবিশ্রাপ্ত প্রবাহিত । আবার দেখি-্বিনয়ের 
খনি । হাসি-মুখে সুধামাঁথা কথা; সে কথাতে 

মন, প্রাণ, আত্ম! পরিতৃপ্ত হয়। সেই মনল্প্রাণ- 

সুশীতল-করা! আমাদের ঠাকুর শ্রীনিত্যগোঁপালের 
কাছে ভক্তগণ একে একে সকলেই আসিয় 

উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব দিন চী্দ কাজীর 
সমাধি-দর্শনের প্রস্তাব ছিল ; কালী বাবু ( কালী 
মাষ্টার 566270067 9656/90 01295) আসিয়াই 

ঠাকুরকে প্রণাঁম করিলেন; ঠাকুর বলিলেন__ 
"এই ষে মাষ্টার মহাশয় এসেছেন” । তাঁরপর 
মাঠটীর মহাশয় বলিলেন--“নৌকা প্রস্তত” ; 
অমনি ঠাকুর গারোখান করিলেন 3; সঙ্গে সঙ্গে 
ভক্তবৃন্দও গাত্রোখাঁন করিলেন; ঠাকুরের সঙ্গে টাদ- 
কাঁজী দর্শনোপলক্ষে নবহীপ-্রমণ ! ভক্তগণের 
মনে আর আনন্দ ধরে ন|; ঠাকুর গক্ষাতীরে 
যাইতে লাগিলেন; সঙ্গে ডাক্তার দেবেন বাবু, 
ধর্মদাঁস বাবু, কালী বাঁবু, (কালীদাস বন্দে" 
পাঁ্যরি ), কালী মাষ্টীর, বিধু, দৈবচরণ, সতীশ 
বাবু, নগেন দাদ ও আমি। মেরেদের মধ্যে 
নিতাক লী ঠাঁকুরাণী ও বড় পিসি ম৷ প্রভৃতি । 

সকলেই গঙ্গাতীরে আঁসয়া নৌকায় উঠলাম; 
মাঝি নৌক! ছাঁড়ির। দিল; নৌকাঁর মধ্যে 
কীর্তন আরম্ভ হইল; কীর্তন করিতে করিতে 
নৌকা মাঁনাপুরের দ্বিকে চলিয়াছে; কীর্তন 

শ্রণ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ-অশ্রা- 
কম্প-পুলকাঁদি হইতে লাগিল। ভক্তগণ 
সকলেই হরিনাঁমে মত্ত হইয়াছেন; তন্মধ্যে 

কালীদাস প্রভৃতি জন কএক ভক্ত প্রেমে গর গর । 

মাতোর/ল; ভক্তের কেহ কাঁদিতেছেন, কেহ 

হ্সিতেছেন, কেহ অশ্রু-পুলকাঙ্কি তদেহ ; কে 

কাহাকে ধরে ! নৌকা! টল্মল্ করিতে লাগিল; 

নৌকাঁমধ্যে ২১ ঝলক জলও ভঠিল 

মঁঝি চীৎকার. করিয়া! বলিতে লাগিল__“ঠাকুর 
মহাশম গে। আপনারা. স্থির হরে বন্গন, স্থির হয়ে 

চলুন” কিন্তু কে কাহার রথ! শুনে! সক- 
লেই প্রেমানন্দে বিভোর । আমার কিন্ত সেই 
সময়ে একটি কথা মনে হইতেছিল ; সেটি এই-_ 
“মহাপ্রভুর নৌকাযোঁগে ছত্রভোগ হইতে দক্ষিণ 
দেশে যাওয়া সম্বন্ধে যেরূপ চৈতগ্য-ভাগবতে ব্ণনা 

আছে সেই. ভাঁবটি পুনঃপুনঃ বর্তমান সময়ে 
উদ্দীপন হওয়ায় বড়ই আনন্দলাভ করিতেছিলাম। 

যাঁহা হউক এইরূপ আনন্দ করিতে করিতে নৌকা 
যাইয়া! মায়াপুরের ঘাঁটে পছুছিল। তৎপরে 
নৌকা হইতৈ সকলেই তীরে নাঁমিলাম । এবং 
সকলেই চাদকাজীর সমাধি দর্শনে চলিলাম ! 
প্রথমে শ্রীমুক্ত কেদারনাথ দন্ত ভক্তিবিনোদ 
মহাশয়ের স্থাপিত শ্রীগৌরাঙ্গি দর্শন করা হইল; 
সেখানে 'ঠাঞ্চুর বেশিক্ষণ থাকিলেন ন|। 
দর্শনাস্তে সক্চলেই চাদ কাজির সমাধি-দর্শনে 
চলিতে লাগিলাঁম | ভক্তগণপরিবেষ্টিত 
প্রীনিত্যগোপাল ধীরে ধীরে আনন্দ করিতে 
করিতে চণিতে লাঁগিলেন। পথিমধ্যে একট। 
খুব মোট। গাব গাছ আছে; ততসন্নিকটে ২:১। 
তমাল বৃক্ষ আছে ) সেই স্থানিট বল্প।ল 

দীঘর উত্তধ দিকে; তৎপুর্ব-দিকে টাদকাঁছীর 
আম-বাঁগন; পশ্চিম দিকে ভাগীরথীর সাবেক 
খাদ) এই স্থানে আসিয়াই ঠাকুর সমাধিস্থ হই- 
লেন; বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গেল; অঙ্গের জ্যোতি 
ও লাবণ্য শতগুণে বৃদ্ধি হইল; আরও দেখিলাম-_ 
“ঠাকুরের দ্বেহ অই-সান্বিকে ব্যাপ্ত; অশ্রধারায 
বক্ষস্থল ভাসিধা যাইতেছে; সর্বশরীরে পুলক ; 
সর্বাঞগ হিমাঙ্গ হটয়াছে; নয়নের দৃষ্টি স্থির- 
মৃতদেহের হায়; জন কএক ভক্ত হাঁত ধরাধরি 

করিয়৷ ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঈ।ড়াইলেন; পাছে 
ঠাঁকুর পড়া যান) আমি ঠাকুরের নাঁড়ী দেখি-. 
লাম; নাড়ী নাই; ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়! 
থাঁকিয়া এমনই কেমন একটা জান সকলেরই 
হইরাঁছিল--ঠাঁকুরের সমাধি দেখিলে বুঝিতে 



স্ীঞ্ীনিত্যধর্্ম বা সর্বধধর্মমসমন্থয় । 

পারিতা ঠাকুর কি ভাঁবে সমাধিস্থ ; দেখিলাম | 

ঠাকুরের দেহ যেন জ্যোতি-জমাট-মৃদ্তি আর সেই 

জ্যোতি-মধ্যে গৌরাঙ্গ যেন ঝলক দিতেছেন 

তখন ঠাকুরের মুখপাঁনে তাঁকাইয়াই অঙ্গ শিহারিয়া 
উঠিল; মনে হইল এই তে গৌর) আনন্দে 

কীঁদিয়। সেই স্থানে ঢলিয়। পড়িলাম ; কিয়ৎকাল 

পরে ঠীকুরের সমাধি ভঙ্গ হইয়া গেল? ঠাকুর 

প্রকৃতিস্থ হইলেন; দেখিলাম ঠাকুরের অত্যন্ত 

আনন্দ হইয়া! বালকের ভাব হইল ; বালক যেমন 

_নৃতন স্থানে যাইতে কখন ধীরে ধীর চলে, কখন 

ছুটে ছুটে চলে, সেই রকম ঠাকুর ছুটোছুটি 

করিতে লাগিলেন ; আর হাঁসি) একটু ছুটি 

যান আর হাঁসি; এইরূপ আনন্দ কারে 

করিতে ও হাসিতে হাসিতে ঠাকুর ভক্তগণ 

পরিবেষ্টিত হইয়া! চাদ কাজীর সমাঁধি-স্থলে 

আসিয়া পহ্ছছিলেন। চাদ কাজীর সমাধির উপর 

খুব মোটা খুব বড় একটা কাষ্ট-ন্লিকাঁ পের 

বৃক্ষ প্রায় ছুই কাঠা জমি ব্যাপিয়া আছে! 

ঠাকুর টাঁদ কাজীর সমাজের উত্তর পশ্চিম কোণে 

দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ হইলেন । ভক্তেরাঁও কেহ 

কেহ আবিষ্ট হইলেন ; মেয়েদের মধ্যে জনৈক 

মহিলা উত্তর পূর্ব ধাঁরে কাষ্ঠিল্লিকা বৃক্ষের 

একট মোটা ডালে হস্ত দিয়া আবিট হইলেন) 

চক্ষে ধারাঁও বহিতে লাগিল £ যেমন অনেক 

দিনের পরে সন্তানকে পাইয়। আনন্দে মায়ের 

নয়নে জন আইসে ও সন্তানের অঙ্গে হস্ত-মার্জন। 

করেন তীঁহার অবস্থা সেইরূপ উপলব্ধি করিলাম 

আঁর আর ভক্জেরা হাতহালি দিয়! হরিবোল 

হরিবোল করিতে করিতে সমাধি পরিক্রম 
করিতে 

লাঁগিলেন। ইতাবসরে হঠাৎ দেখি ঠীকুর তস্ত 

উত্তোলন করিয়া! অভয় মুদ্রা দক্ষিণ হস্তে ধারণ 

করিযাঁছেন ও বাম হস্তে বরমুদ্জ। ধারণ করিয়াছেন 

বামস্ত খানি বক্ষস্থলের নিকট অর্থ-গরসারিত: 

৪) নয়নে ধারা বহিতেছে ; অঙ্গ খুব 

৬৩৩ 

জ্যোতি্শায় হইয়াছে; অস্ফুট স্বরে কি কহিতে- 

ছেন বুঝ| গেল না । এমন সময়ে? হঠাৎ বৃক্ষ 

হইতে ট্রপ্টাঁপ্ করিয়া অজত্র পুষ্প পড়িতে 

লাগিল? বৃক্ষ হইতে এত পুষ্প পড়িল যে 

সে গুলি সংগ্রহ করিলে ১০১২ ঝুড়ির কম 

নহে। আমার মনে.হইল চাদ কাঁজী অনেক 

দিনের পরে ভক্ত-সহিত শ্রীগৌরাঙ্গ। মহা প্রভুকে 
পাইয়া পুণ্প দ্বারা অর্চনা! করিলেন। এই 
ভাবটি মনে হইল অমনি ব্ড়-পিসীমা 
বলিয়া উঠিলেন “দেখ দেখ চাঁদ কাঁজী কেমন 

পুষ্দা'র! ঠাকুরকে অঙ্না করিলেন। সে ফুল 
পড়াঁর ভঙ্গী এক চমৎকার! সকলের মনেই 
চমতকার ব্যাপার বলিয়। বোধ হইল। সকলেই 
আনন্দে বিভোর হইয়া উঠিলেন; কেহ বা 
কাঁদিতে £লাগিলেন; এমন সময়ে হঠাৎ দৈব- 

যোগান্থযোঁগে এক দল কীর্তন আসিয়া উপস্থিত 

হইল। আর সব যাঁয় কোথা! বাঁপরে বাপ! 
সেধে কি আনন্দ-্যাপার আমার লেখনী 

সে ভাব ব্্ণনে অক্ষম । যে দিকে চাই সেই 

দিকেই লোকে লোকারণ্য ; হিন্দু-মুসলমানে 
পরিপূর্ণ; তন্মধাস্থলে ঠাকুর প্রেমে মাতোয়ালা ; 
করি-শাঁবক-শুণ্ডের-্ার় স্বর্ণ-বাহুষুগ্ল উত্তোলন 

করিয়া কখন উদ্দগ্ড নৃত্য ; কখন থুরিয়! ঘুরিয়! 

নৃত্য ; ঠাকুর কখন নৃত্য করিতে করিতে 

কাঁভাঁকেও স্পর্শ করিতেছেন, সে অমনি কীদিযা 

টলিরা পাড়ভেছে; ক্ষণকাঁলের মধ্যে সেই স্থানটি 

যেন আনন্দময় হইয়! গেল; হিন্দু, মুসলমান 
সকলেই দ্রদীভূত হই গেলেন; সেই দিন 

হরিনামে মুসলমানের চক্ষেও জল দেখিয়া- 

ছিলাম। পরে হরিলুটের ছড়াছড়ি করাই! 
ঠাকুর স্থির হইলেন; কীর্তন সমাপ্ত হইল) 
পরে সকলেই “ঠাকুরের চরণ-ধুলি গ্রহণ 

করিতে লাগিল; চীদ কাজীর * বংশাবলির 

মধ্যে একজন--ত্রীহার নাম জানি ন| 



৩৬৪ 

--তিনি আসিয়া ঠাকুরফে “সেলাম” করিয়া 
বিনয়ের সহিত করথাবার্তী কহিতে লাগিলেন; 

শ্রীক্ীনিত্যধন্মন বা! সর্ববধন্মসমন্তয় | 

ঠাকুর তাহাকে কোল দিয়া কৃতার্থ করিয়া- 
ছিলেন। ক্রমশঃ 

কেশবানন্দ অবধুত। 

ভগ লভ-স্ভেখত্র 

মন্াথঃ শ্রীজগন্প!থঃ মদগুরঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ | 
মদাত্মা! সর্বভূতাত্বা তষ্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 

প্রভো ! দেখায়েছ এ (ই) অন্ধ নয়নে 
তোমার বিভূতি এ তিন ভুবনে, 
দেখেছি তোমায় চন্দ্রমা তপনে, 
তুমি হে সর্ব, সর্ক-মূলাঁধার | 

সর্ধ্ব ঘটে তুমি, তুমি হে সকল, 

অন্তরে বাহিরে তুমিই কেবল, 
সর্ব্ব জয়ী তব চরণ-কমল, 
তুমিই বিশ্বের আঁধেয় আধার ॥ 

তোমাতেই এই বিশ্ব চরাচর, 
তব অনুগামী যত নারী নর, 
সেই ধন্য যেই তোমার কিন্বর, 
ব্রিতাঁপের জল! সে জন জানে না। 

তব পদে যাঁর চিতেক্ছিয় কায, 
তোমায় গাইতে সতত সে ধাঁয়, 
যড়-রিপু তার অনুগত হয়, 
তব নাম যার সতত সাধনা ॥ 

হে নিত্যগোপাল ! দয়াময় গুরে। ! 

অভক্ত-বৎসল করুণ1-সাগর, 
সুতলপভ প্রেম।-ভকতি বিতর, 

কে বুঝিবে তোমা(ফ) হে মহিমাময় ? 

মহাঁভাব-মাখা মদনমোহন, 

তোঁম। হেরি হয় ভ্রম বিমোচন ; 
শাস্তি-সুধা সেই করে আস্বাদন, 
হাদমাঝে ষেই তোমারে পায়। 

নিম্মপাবাল। বাঁয়। 

বালক ভাব । 

মন্ুষ্য-জীবনে সাধারণতঃ চাঁর অবস্থা! 
দেখিতে পাওয়া যায়! বাদ্য, যৌবন, প্রৌঢ় 
বার্ধক্য । আবার এই বাল্যাবস্থার মধ্যে একটি 
শৈশবাঁবস্থা আছে; এই শৈশবাবস্থার পর যখন 
শিশু কেবল মাঁকেই যথাসর্বস্ব জানে, সেই 
অবস্থাকেই সামি বালক ভাব নাম দিয়া এই 
প্রবন্ধ' লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । এই পবিত্র 

বাল্য-ভাঁব অব্লম্ধন করিয়া আমাদের অনেক 

শিখিবার আছে । বাঁলক সরলতা, উদারতা 
নগ্নতা ও নির্ভরতার আদর্শ । বাঁলকে কামের 

আধিপত্য নাই ॥ প্রায় সমস্ত রিপুগণই বাঁলকের 
নিরুট আধিপত্য বিস্তার করিতে পারেন । শত 
শত সুন্দরী স্ত্রীলোকের মধ্যে থাকিলেও মন 
ক্ষণকালের জন্যও চঞ্চল হয় না; বালক ম্বতাবতঃ 
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সরল) বালক সরলতাঁর প্রতিমূত্তি। আমার 
প্রাণের ঠাকুর (শ্রীশ্রীগুরুদেব ) বলিয়াছেন,_- 
“উটপ্ধল্লেন্স ন্িিক্ষউ আইবাল্প 
বুচিলত ও প্রবথ্ওনা পথ 
হে । তাহাল্স নিক্ষটউ আই- 
বান্স স্ুপ্রশস্ত পথ সন্সলতা 1, 
তিনি আরও বলিয়াছেন :-- 

শারীরী তপন্তা মধ্যে রয়েছে আর্জব, 
আর্জব বিনা কেমনে পাইবে কেশব ? 
যে জন পাঁয় আর্জব, ধন্ত সেই জন। 
পুর্ণ আজব বিকাশে, বালক স্বভাবে, 
আর্জব পাইতে হবে শুদ্ধ বাঁল্য-ভাঁবে, 
সেই ভাব লভিব|বে করবে যতন । 
পাইলে সে ভাব যাবে কামের পীড়ন 
হইবে পরমহংস নর-নারায়ণ 
অদ্বৈত-জ্ঞান-ভজন ভাঁতিৰে তখন | 

( নিত্যগীতি )। 
তাহ'লে আমাদের একমাত্র নিজ-জন 

শ্রীভগবানের নিকট যাঁইতে হইলে সেই দিব্য- 
বাঁলক-ভাঁবের অধিকারী হইয়! দিব্য-সরলতা! লাভ 
করিতে হইবে । জগতে দেখিতে পাহি মাঝের 
নিকটই বাঁলকের বালক ভাবের পুর্ণ-বিকাশ, 
সেইজন্ত আমি অস্ত এই বাঁলক-ভাবের প্রসঙ্গ- 
ক্রমে শ্রীভগবান্কে মাতৃভাবে লাভ করার 
অনুকূলেই ২1৪ কথা লিখিব। 

আমাদের মেই পতিত-পাঁবনী জগজ্জননীর 
কোলে যাঁইতে হইলে আমাদিগকে বাঁল্যভাঁবের 
আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে । যতদিন আমরা 
তাহা পারিব না, ধফতদিন আমরা বালকের মত 

“মা” পম” ডাঁকিতে না শিখিব, ততদিন মা 

লুকায়েই থাকিবেন। মাকে লাভ করিতে 
হইলে বালক হইতে হইবে । বালক যেমন 
নুখে, ছুঃখে, আপদে, বিপদে, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায় মা। 

বিনে জানেনা, বাঁলক যেমন অভাব অভিষোগ 

৩৩৫ 

মাকে জানায়, বালক যেমন বিপদে পড়িলে 
প্রাণপণে কেবল মা মা বলিয়া চীৎকার করে, 
আমর! ধতদ্দিন সেইভাঁব অবলম্বন করিতে ন৷ 
পাঁরিব ততদিন মাঁয়ের দেখা পাওয়া স্ুকঠিন। 
বালকের আত্মব্ল নাই, বালক জানে আমার 
মা"ই সর্বস্ব, মা বিনা সে জগত অন্ধকার দেখে, 
বালক আত্মবল কিছু আছে বলিয়া! জানেও না, 
তাহার বল-ভরসা, জঅহায়-সম্পদ সমস্তই মা, 
আমরাও যতদিন এ বালকের মত নিজের বল- 
বুদ্ধি সমস্ত ভুলিয়া গিয়া করুণা-ময়ী মায়ের উপর 
সমস্ত নির্ভর করিতে না পারিব ততদিন মাকে 
লাঁভ করা সংজ নয়। আমরা শুধু মৌথিক 
লোঁক দেখান “ম|” “ম|” বলে চিৎকার করিলে 
কি হইবে? মাঝে মাঝে তো মা মা বলে 
ডেকেও থাঁকি কৈ'ম। তো আসে না, মা তো 
এসে একবারও কোলে কষে না ? ইহার কারণ 
আমর ভাকার মত ডাকৃতে পারি না, আমর! 
বালকের মত আত্ম-সমর্পণ করিয়া ডাকৃতে পারি 
ন।। যদি ডাকার মত একবার ডাঁকি তবে 

কি দর়াময়ী মা আমার থাকতে পারে ? জগ- 
জননীর স্সেহ মম তাঁর অনেক ভাব আমর। এই 
পার্থিব জননীর নিকট জানিতে ও বুঝিতে 
পারি। কেই কেহ বলেন জগজ্জননীর প্রেরিত 

ভাঁব-কণাঁর বিকাঁশেই পার্থিব জননীর শিশুর 
প্রতি এই স্নেহ মমত। ভালবাস! ; ষদি তাহাই 
সত্য হয় তবে পার্থিব জননীরই সন্তানের প্রতি 
এত যন্ত্র, এত আদর, এত ন্নেহ, না জানি জগ- 

জ্জননীর কত ন্েহ, কত মমতা । 
আমরা সাধারণতঃ দেখিতে পাই পার্থিব 

জননী বালক বালিকাকে নানা প্রকার খেলানা 
দিয়! ভুলায়ে রেখে নিজের কাজকন্ম করেন, 
কিন্ত মায়ের দৃষ্টি সর্বদা উহাদের প্রতি নিয়োর্দিত 
থাকে। বালক বালিকার মধ্যে "যদি *কেহ 
কোন বিপদ্ক্সচক ক্রন্দন করিয়। উঠে তবে 



৬৩৬ 

মা অম্নি সমস্ত কাঁজকর্ম ফেলে ভ্রত-গতিতে 
আসিয়া সম্তানকে কোলে করেন এবং পরে 
দুঃখের কারণ অনুসন্ধ।ন করেনঃ আমার মনে 

হয় আমাদের পরমাজননীও আমাদিগকে সেই 
প্রকার এ সংসারে নান! প্রকার রং বেশরঙ্গের 

খেলানা দিয়া ভুলাইয়৷ রাখিয়াছেন, তাহার 
করণা-দৃষ্টি সর্বদা আমাদের উপর রহিয়াছে ? য্ত- 
দিন আমরা এই খেলানা ল'য়ে ভূলে আছি, 
ততদিন মা কাছে আন্বেন না, যখন খেল! 

ছেড়ে কাতরে মা মা বলে চিৎকার করিতে 
পারিব তখন মা! অম্নি এসে একবাঁরে কোলে 
কর্বেন। কাতর-প্রাণে ডাকলে কি মা থাকৃতে 
পারে? তবে মাকে তেমন ক'রে ডাঁকৃতে হ'লে 
মাঁকেই যথাসর্ধন্থ জানিতে হইবে ; আমাদিগকে 
বালকের মত হইতে হইবে। 

বালক বালিকার খেলিবাঁর সময় ব্পিদ না 
না হইলে কাতর প্রাণে মা মা ডাক আসে না; 
তাই বুঝি জগঙ্ছননী দয়া করিয়া এই ভব খেলার 
সঙ্গে সঙ্গে অনেক প্রকার আপদ বিপদ রাখিয়া- 
ছেন? সেইজন্য বিপ্দকেও তাহার করুণ 
বলিতে হয়। তাই একজন সাধু গাহ্য়াছিলেন-__ 
“বিপদ নইলে জন্মান্ধজীব ডাকে না তোকে, 
মা তোর করুণার ফল বিপর্দ কেবল জাগাঁয় 

অবোধ বাঁলকে |” 

সম্তান বিপদে পতিত হইয়া অনন্ত-শরণ হইয়া 
যখন কাতরশ্প্রাণে মা মা বলে ডাকে তখন 

মায়ের কি সাধ্য না এসে থাঁকৃতে পারে ? এ 
সম্বন্ধে ত্রকটী পার্থিব জননীর দৃষ্টান্ত দিতেছি; 
এই ঘটনাটা আমাদের একজন বন্ধ প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিয়াছেন । ূ | 

. কোন একটা ভদ্রলোকের বাঁটাতে তাহার 
ছণ্ভাই আছেন। উপস্থিত বাঁটাতে কেবল 
জো ভ্রাতা' এবং কনিষ্ঠ ভ্রাঁতার স্ত্রী আছেন।। 
'কনিষ্ের ২।৩টী সন্তান, -কনিষ্ঠের -স্ত্রীই উপস্থিত 

নিত্যধন্ম ব। সর্বধন্মসমন্থয় | 

সমস্ত পারিবারিক কাধ্যাদি করেন। একদা 
কনিষ্ঠের স্ত্রী তাহার বালক বালিকাদিগকে 
বাহিরের ঘরে খেলা দিয়া নিজে রন্ধনাদি কার্ষ্যে 

নিযুক্তা হন; বাহিরের ঘরে তীঁহাঁর শ্বাধীর জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা অর্থাৎ ছেলেদের ভেঠা মহাশয় বসিয়। 
কোনি কাজ করিতেছেন । ছেলেরা নানাগ্রকার 
আমোঁদ প্রমোদ করিয়। থেল৷ করিতেছে কখন 
বা! খেলার ছলে ম! ম। বলেও ডাকিতেছে, মা 
রন্ধনাঁদি কাঁধ্য করিতেছেন বটে কিন্তু তবু 

নিশ্চিন্ত নাই সর্ধদ! ছেলেদের প্রতি দৃষ্টি রহি- 
ঘছে একটা ছেলে খেলিতে খেলিতে হঠাং 
অনন্য-শরণ ইয়া! মা মা ব'লে চিৎকার করিয়া 
উঠিয়াছে যেই চ্ীংকার করা৷ অম্নি তাহার জননী 
আলুলায়িতকেখে পাগলিনীর মত দৌড়িয়া 
আসিগ্সজাই সন্তানকে কোলে করিলেন তখন 
মায়ের কোন জনি নাই, তীহার স্বামীর জ্যেষ্ঠ 
সহোদর যে প্রা স্থানে আছেন তাহা পর্ধ্যস্ত 
ভুলিয়া গিয়াছেন, ক্রমশঃ তাঁহার সংজ্ঞালাভ 
হইলে সসম্ত্রমে মাথায় কাঁপড় দিলেন এবং 

ছেলেকে কোলে করিয়৷ বাহিরে আফিলেন। 
যে স্বামীর জোষ্ঠ ভ্রাভার নিকট আমাদের 
দেশের নিয়মান্ুসাঁরে বিশেষ সলক্ঞভাঁবে 
আসিতে হয়ঃ যাহার সমক্ষে বাঁহির হইতে হইলেও 
বিশেষ সতর্কে বাহির হইতে হয়, আজ বাৎসল্য- 
ভাবে লজ্জা, মান সব ভাসিয়া গেল । তাই 
বলি কাতরপ্রাঁণে ডাকলে কি মা থাঁকৃতে পারে ? 
ম| আমার দয়াময়; সন্তানের প্রতি মায়ের যত 
যত্ব, ষফত মমতা এত আর কার আছে? তবে 

আমরা যে সকল খেলা ল'য়ে ভুলে আছি তাই 
মা এই অবসরে তাঁহার কতকগুলি কার্য করিয়া 
লইতেছেন ; তাই ব'লে যে মায়ের করণা-দৃহ্টি 
আমাদের প্রতি নাই তাহা নহে। তবে অনন্ত- 
শবণ হয়ে ডাকা চাই ; যতক্ষণ আত্মনির্ভরের ভাব 
আছে, ততক্ষণ মা আমাদিগকে কিছুতেই দেখা 
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দিবে না এবং বাঁলকের মত না হুইতে পাঁরিণে 

কিছুতেই সে অনন্যশরণভাব আসিবে না তাই 
বলি আমাদিগকে যেকোন প্রকারে বালকভাব 

লাঁভ করিতে হইবে। তবে উপস্থিত কোন 

উপাঁয় অবলম্বনে সেই পরম। জননীকে সম্ভোগ 
করিবার একমাত্র উপায় বাঁলকভাল লাভ করা 

যায়? আমার প্রাণের ঠাকুর ( শ্রীত্রীগুরুদেব ) 

বলিয়াছেন প্রেমে সরলতা, উদারতা, উন্মাদ, 
মত্ততা, বালকত্ব, পবিত্রতা! চিত্তনিশ্মীলা, সন্তোষ, 

মুখ, আনন্দ ও শাস্তি আছে, তবে দেখিতেছি 

প্রেমলাভ করিতে পারিলে অগ্তান্ত দিব্য- 

ভাঁবের সঙ্গে সঙ্গে দিব্যবালকভাবও লাভ করা 

যায়, ভালবাসার এক নাম প্রেম দেওয়! 

যাইতে পারে) সুতরাং জগজ্জননীকে ভালবাঁসিতে 

পাঁরিলেই - আমর! বাঁলকভাঁব পাইতে পারি; 

ঞটঠীকুর বলিম়্াছেন_“কাহীর প্রতি কেহ 

প্রেম স্বেচ্ছায় করিতে পারে না, প্রেমতো 

স্থেচ্ছাচারের সীম্্রী নয়, ঘাভার প্রতি প্রেম হয় 

্বভাঁবতঃ হয়, ভালবাস! সাধনায় হয় না; ভাল- 

বাসা চেষ্টায় হয় না, ভালবাঁস।৷ যে ম্বাভাবিক 

তাঁহা স্বতঃসিদ্ধ; তাহ ভগবানের প্রতি ভগবানের 

কুপায় হয়” তবে কি আমর! মা ভগবতীর কৃপায়ই 

তাহাকে ভাল বাঁসিয়া সেই চির-আকাজ্কিত 

বালকভাব লাঁভ করিব 

মায়ের উপর আমানের একবারেই ভাল- 

বাঁসা নাই ইহাও বলিতে পারি না, কেননা 

মা ম! বল্তে বল্তে প্রাণ কান্দিয়া উঠে কেন? 

মায়ের উপর সন্তানের ভালবাস! অবশ্ঠ স্বাভাবিক 

তবে মায়ের কি ইচ্ছ। যে আমরা, সেই ভুবন 
মোহিনী 'জানানন্দমদী মাঁকে 'ভুলে গিয়া হা 

হুতাশে দিন যাপন করি, আমাদের মা আনন্দ- 

ময়ী, কিন্ত নিরাননে দিন কাটাই । যাহা! হউক 

বর্তমানে আমরা মায়ের যে শক্তিতে শক্তিমান 

হইয়া দিন রাত্রি অনিত্য বিষয় লাভের জন্য 

৪৩ 

৩৩৭ 

নিয়ত প্রার্থনা করি, সেই শক্তি-বলেই আমরা 
মারের নিকট শুদ্ধ-প্রেমের জন্য কি প্রার্থনা 

করিতে পারি না? আমার মনে হয় যে পধ্যস্ত 
আমাদের অন্তান্ত অনিত্য বিষয়ের জন্য বাসন! 

থাকে, সে পধ্যস্ত উহার সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধপ্রেমের 
জন্যও নিয়ত প্রার্থন! কর! সঙ্গত। 

এই দুল্লভ বাঁলকভাব প্রাপ্ত হইয়া কত 
যোগী, খষি, মহীপুরুষগণ মাতৃভাবে বিচ্বোর 
হই! আছেন; তাঁহাদের আপনে, বিপদে মা 
সর্বস্ব | শ্রীশ্রীরামকৃষ্জ পরমহংসদেব মহাঁশিয়ের 

জীবনীতেও ইহা বিশেষভাবে স্ফুরিত হইয়াছে। 

ন্বীশীবিজর়কষ্ণ গোত্বামী মহাশিয় সাধন-অবস্থায় 
এক সময় বালকভাবে বিহ্বল হইয়া হামাগুড়ি 

দিয়। একটা মাতৃরূপী নারীর স্তন পাঁন করিয়া!" 

ছিলেন । মহীপুরুষদের মধ্যে, সাধকদের মধ্যে এ 
ভাঁব বিরল নহে। বালকভাবের উদয় হইলে 
ভাঁহাঁরা যেন ৫ বৎসবের বালক ভিন্ন আর 

কেহই নহেন! তেমনি কথা, তেমনি ভাব, 

হমনি সরলতী। | 

আমার পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীগুরুদেবেরও 

অনেক সময় এই দিব্য বাঁলকভাবের বিকাশ 

হইত। সমাধি ভঙ্গের পর খন অর্ধ প্রক্কৃতিষ্থ 

অবস্থায় মহেশ্বরের মত আখি ছুলু ছুলু নেত্র 

বসিয়া থাকিতেন তখন তাঁহাকে হুপ্ধ পান 

করিতে দেওয়! হইত। প্রথমতঃ ২।৩বার বলিতেন, 

আমন দুদু খান না? আমি দুদু 
হাব 5 আবার ২১ বাঁর পান করিতেন 

আঁর বলিতেন, “গুম তুহ "খা! আল্স 
অনি ্বীই5এই অবস্থায় ছুগ্ধ পান করি 
তেন,তখন যেন তিনি ৩।৪ বৎসরের একটা বাঁলক 

ভিন্ন আর কেহই নন। একদ! শ্রীধাম 'নবদীপে 

আঁমার স্রীশ্রীরুদেব বালকতাঁবে বিভোর হইয়া 

অনেক রাত্রিতে আহার করিতে বসিয়া আখুট 

ধরিলেন আমাান্কে হ্ষাাক্ষলল। 



৩৩৬, 

ঝ্সিচ্ক্ জ্ঞাত জে+ নতুবা কিছুতেই আমি 
থাঁৰব না। একেবাবে বালকের মত কার! 

আরম্ভ করিলেন; কত সাধনা করা গেল, 
কিছুতেই আহার করিবেন না ; কেবল কাদ্দিয়া 
কান্দিয়া বলিতেছেন,আামমান্কে কাচা" 
হতনা তিলক জ্ঞাত চে” 5 এমন 
সময় একজন ভক্ত ঠাকুরের ভাব বুঝিতে পারিয়া 
কুত্রিম।ভয়-গ্রদর্শন-ছলে বলিয়া উঠিলেন কি হুষ্ট 
ছেলে, ভাত খাঁবে না, রাত ছুপুরে আখুট ধরি- 
মাছ, শীত্র ভাত খাও,” যেমন এই বলিয়া রাগ 
করিয়! উঠিয়।ছেন অমনি বাঁলক-ভাবাপন্ন আমার 
প্রভু তাড়াতাড়ি কত ভীত হইয়া ভাত থাইতে 
আরম্ভ করিলেন, যেন কত শঙ্কিত-ভাব ! তাই 
বলি মাতৃক্নেহ উপভোগ করিতে হইলে, মায়ের 
অভয়-কোলে যেতে হ'লে বালকের মত হইতে 
হুইবে। বালকের মত মা-সর্বস্ব বুঝিতে 
হইবে। নিজের বল-বুদ্ধি সমস্তই মায়ের পদে 
বিসর্জন দিয়া আত্মি-সমর্পণ করিতে হইবে । এস 
ভাই! আজ সকলে মিলে সেই নিত্যময়ী মাকে 
কেঁদে কেঁদে একবার প্রীণভরে ডেকে এই বলে 

প্রার্থনা করি ষে মাগো ! আর কতকাল তোমায় 
ভূলে থাকব মা? আর কওদিনে আমাদিগকে 

বালক সাজাইয়ে, কোলে তুলে লইবি মা? 
দয়াময়ি ! একবার দয়া করে আমাদের এ খেলা 

স্ীঙীনিত্যধর্শ বা সর্ববধশ্মসমন্য় 

ভেঙ্গে দেমা! একবার শ্রীণম্ভরে মা মা 

ডেকে তোর অভয় কোলে উঠি। একজন সাধু 
গাহিয়াছেন-_- 
যদি ডাঁকার মত পারিতাঁম ডাকৃতে, 
তবে কি মা এমন ক'রে, তুমি লুকিয়ে থ|কৃতে, 

পার্তে ? 

আমি নাম জানিনে, ডাঁক জানিনে, আবার 
জাঁনিনে মা কোনি কথা বল্তে; 

তোমায় ডেকে দেখ! পাই না তাইতে, 
আমার জনম গেল কাদতে ॥ 

দুখ পেলে মা তোমায় ডাকি, আবার সুখ পেলে 
চুপ করে থাকি, ভাকৃতে। 

তুমি মনে বসে মন দেখ মা, আমায় দেখা 
দেওনা তাইতে ॥ 

ডাকার মত ডাক! শিখাও, না হয় দয়া ক'রে 
দেখা দাও আমাকে । 

আমি তোমার খাই মা, তোমার পরি কেবল 
ভুলে যাই নাম ক'র্তে ॥ 

কাঙ্গাল যদি ছেলের মত, মাঁগে! তোমার ছেলে 

হ'তো তবে পার্তে জান্তে, 

কাঙ্গাল জোর করে, কোল কেড়ে নিত নাহি 
সর্তে বললে সর্তে| ॥ - 

( কাঙ্গাল ফিকিরঠাদ )। 

নিত্যদাস__বিনযভূষণ 

দ্ভুমীভডত্ন্ষচ্ন্লেণু 1” 

দাক্ষিণাত্যে চোলরাজ্যে ত্রিচিনপন্লীর নিকট 

মাওসডিপুর নামক গ্রামে বৈকুঠনাথ 
রনারায়ণের ্রবনমারার অংশে পশ্রীভক্তপদরেণুত : 

নামে এক ভক্তরত্ব জন্মগ্রহণ করেন। তামিল 

ভাষায় ইহার নাম “তোগুবাঁড়ি প্লেড়িটআলো- 

যার” 3 বাঙ্গাল! ভাষায় এ শব্দের অর্থ “ভক্ত- 

ক রী মক দারা শ্ীমৎকষ্ণনন্দ ্বাশী- বিরচিত শ্ীরাঁমানন্দ-চরিত 

ক 
রি ই ০০2৯ £ |] অব্লঙ্নে লিখিত । 

রং 

. €লখক। 
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পদরেু” | এই ম্হাত্ম! খু পুঃ ২৮১৪ সনে 

ভূমিষ্ঠ হইয়! ধরণীকে পবিত্র করেন। শ্রীভগবানের 
শ্রীবিগ্রছে মালা পরানই তাহার প্রধান সেবা 

ছিল সেইজন্ত ভক্কেরা তাহাকে ঠাকুরের 

শ্রীবনমাঁলার অংশে অবতীর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। 
জ্ীবিগ্রহের সেবাই তাহার সাধন-ভজন ছিল। 
ঠাকুরও তাঁহার সেবায় পরম পরিতুষ্ট হইতেন। 

কথিত আছে যে একদা শ্রীবৈকুষঠধামে 

ঠাকুর শ্রীলক্মীদ্েবীর নিকট ত্র ভক্তটির অশেষ 
প্রশংসা! করিয়া বলিতেছেন যে পত্রিভূবনে এমন 
কোন বস্ত!নাই যাহাতে আমার ভক্তের পবিত্র- 
হৃদয়ের অজন্র প্রেম-প্রবাহের বাঁধা উৎপাদন 

করিতে পাবে।” শ্রীকমলাদেবী একটু হ।সিয়া 
বলিলেন_“তাহা সত্য, কিন্তু রমণী-কটাক্ষের 

অসাধ্য কিছুই নাই।” এই কথা বলিয়া ঠাকু- 
রের অজ্ঞাতসারে আপনার একটা সেবিকাকে 

মনোহর বেশ-ভৃষাঁয় সঙ্ভিত হইয়া সর্বদাই সেই 
ডক্তবরের নেত্রপথে থাঁকিয়৷ তাঁহার মন মুগ্ধ 

করিবার চেষ্টা করিতে আদেশ দি মর্তধামে 

পাঠাইয়া দিলেন। একদা ভক্তবর স্বীয় উদ্যান 

হইতে বিবিধ কুমুমচয়ন পূর্বক মালা গাঁথিতে 

বসিয়াছেন এমন সময় সেই কমলা-কিস্করী মদন- 

মোহিনীর ইচ্ছায় ভূবনমোহিনী-বেশে অতি 

সুন্দর একগাঁছি মালা হাতে লইয়া ভক্তবরের 

নিকট উপস্থিত হইয়! সুমধুর-কণে , তাঁহার সহিত 
আলাপ করিয়া কহিলেন-+“ঠাকুর | দয়া করিরা 

আমার গাঁথা এই মালাটী ঠাকুরের গলার পরা- 
ইয়া দিয়া আমার জন্মসার্থক করাইবেন কি? 
আমি বিদেশিনী, এই নৃতন দেশে আমি আশ্রয় 
হীনা। এখানে কিছুদিন থাঁকিবার- বাঁসনা 

আছে। আপনি সাধু, আপনি ক্পা করিয়া 

কিছুদিন আমাকে আশ্রয় দিলে আমার বড়ই 

উপকার হয়।” তক্তবর যুব্তীর হস্তে কমনীয় 
মালা দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইলেন। 

৩৩৬৯ 

কামিনীর ভক্তি-মাথা হাঁতের গীঁথা মাল! ঠাকু-- 
রের গলায় দিবার জন্ত আগ্রহের সহিত উহা 
গ্রহণ করিলেন। পরে ললনার সকাতর আশ্রয় 
প্রার্থনায় তাঁহার সরল-হৃদয় বিগলিত হইল। 
তাহার প্রার্থনা-পুরণে স্বীরুত হইয়া, মাঁলাটা 
ঠাকুরের গলায় পরাইয়া দিলেন'। সেইদিন 
হইতে যুবতী প্রতাহ তক্তবরের ফুলবাগানে জল 
দেওয়া, ফুল. তোলা, মাঁল! গাথা প্রভৃতি সেবার 
কার্যে সাহাধ্য করিতে আর্ত করিলেন। 

কামিনীর সেবানিষ্ঠা, ও সৌজ্জন্ত দেখিয়া তাহার 
প্রতি ভক্তবরের বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইল। 
শ্রদ্ধারূপিণী মহামায়া ক্রমশঃ আঁসক্তি-রূপ 

ধারণ-পুর্বক অল্পে অল্পে ভক্তবরের হৃদয়-রাজ্য 
অধিকার করিতে লাগিলেন ৷ যুবতীর আসক্তি- 
বন্ধনে ভক্তুবরের ইটদেবের গ্রীতিবন্ধন শিথিল 
হইয়া আসিল। ক্রমে রমণী-মোহ ভক্তবরের 
ইভক্কি *আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল--তিনি সব 
ভুলিয়৷ সেই মুবতী-লাঁভ বাঁসনায় উদ্মত্ত হইমা 
পড়িলেন। রমা দাঁসীও সময় বুঝিয়! ভক্তকে 
আরও অধিকবেগে আঁকর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
ভক্ত অধীর ও উদ্ভান্ত হইয়! উঠিলেন'। ষুবতী- 

সমক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করিলেন । রমণী স্বর্ণ" 

মুদ্রা প্রার্থনা করিলেন। কৌপিন-সর্বস্ব সাধু 
স্বর্ণ কোথায় পাইবেন? এদিকে রমণী-লাঁভ- 
বাঁসন! হৃদয়কে সম্পূর্ণকপে অধিকার করিয় 
ফেলিয়াছে। সাধু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । 
শ্রীবিগ্রহ সেবা দুরে থাকুক সে দিন সাধু 
প্রীমন্দিরেও গমন করেন নাই । ঠাকুরটী মায়া- 
দেবীর কার্ধা-দর্নে মনে মনে হাসিতে 
লাগিলেন ভক্তবসল ভক্তের বাসনা পূর্ণ 
করিবার জ্ বৃদ্ধ ব্রাঞ্ঘণের বেশে একটি স্ব্ণ্পাত্র 
লইয়া ভাক্তের কুটারে উপস্থিত, হইয়। তাহাকে গ্রঁটা 
দাঁন করিয়া আসিলেন। তথাপি ভক্তের চমক 
ভাঙ্গিল না। রমণী-লাভ-সম্তাবনায় আনন্দে 
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অধীর হইয়! স্বর্ণ-পাত্র-হস্তে জ্রতপদে কক্ষমধ্যে 

যুবতী-সকাশে গমন করিলেন--কি দেখিলেন? 
কপট*চুড়ামণির অপূর্ব খেলা । ছেখিলেন 
রমগী নাই--মদন নাই--মদনমোহন বাষে 
মহাঁকামের মনমোহিনী |. কিশোর-কিশোরী 
তক্তবরের দিকে তাকাইয়' মু-মধুর হান্ত করিতে 
ছেন। সাধুর হদয়ে মর্দন-ভল্-লীলার অভিনয় 
ইইল। সাধু প্রথমে লজ্জায় মস্তক নত করিয়া 
পরক্ষণেই কম্পিত্কলেবরে, করযো়্ে সজল- 
নয়নে ধাড়াইয়। রহিলেন-__কথা। সবে নাঁ-ক- 
রোধ হইয়া আঁসিল--মনের সাঁহাধ লইয়া 
সাধু বলিতে লাগিলেন “দয়াময়! প্রাণনাঁথ ! 
হৃদয়*সর্বস্ব !. এত না হইলে ক্রন্ধাণ্ডের জীব 
তোমায় ভক্তবংসল বলিবে কেন ? করুণাসাগর ! 
এ নরাধম আজ তোমার করুণা কোন্ ভাষায় 

প্রকাঁশ করিবে নাথ? আবার কি এ দুর্বল 
কিন্করকে তোমার মায়ার কোলে ছাড়িয়৷ দিবে 
প্রভু? | : 

ভক্তের ভাঁব-বিগলিত-্বদয়ের ভক্তি-উপশ 

“হারে প্রভ্যক্ষ শ্রীযুগল-মৃত্তি পরম শ্রীত হইয়া 
অম্বত-মাখা কথায় তাহার আর দুর করিয়া অভয় 

ীপ্রীনিত্যধন্্ঠ বা৷ ঈর্বধধর্সমন্থয 

দিয়া অস্তহিত হইলেন। সাঁধুও সেই দিন 
হইতে প্রেমেম্াদ"্রূপ আবরণ লাভ করিয়া 
্বচ্ছন্দমনে পরম আনন্দে জীবনের অবশিষ্ট কয়টি 
দিন ধরাধামে অতিবািত করিয়া আম্নংশেষে 
শ্রীমঘনমোহনের শ্রীনিত্যধামে গমন পূর্বক নিত্য- 
যুগল সেবায় রত হইলেন। হে অলৌকিক 
হরিভক্ত ভক্ত-চরণরেপু! : এই অধমকে আী- 
ব্বাদ কর যেন তৌমাঁদের চরণ-রেখুতে আমার 
অকপট ও অচলাভক্তি থাঁকে। তোমাদের 
প্রেম-নিধির প্রেম-স্থধাপানে এ চির-পিপাসিত 

ক্ষু্র প্রাণটুকু যেন চিরকালের জন্য বিভোর 
হইয়া থাকে; এই ক্ষুদ্র হৃদয়ের নিভৃত-নিকুঞ্জ- 
টুকু ষেন তোমাজের যুগল-দেবতাঁর বিলাস-ভূমি- 
রূপে পরিণত হয় আর সেইখানে নিকুগ্জবিহারী 
তোমাদের মদনমোহনের উদয় দেখিয়! মদনদেব 
যেন আমার এই:ক্ষুত্র হৃদয়ের আধিপত্য ছাড়িয়া 
দিয়। রতি-দেবীকে বাঁমে করিয়া করষোঁড়ে এক- 
পাশে দীড়াইয়া তোমাদের সঙ্গে শ্রীযুগল-রূপ- 
ম|ধুরী-দর্শনে স্তভিত হইয়! থাঁকেন। 

ভক্তিভিক্ষু--ঞসত্যনাথ বিশ্বাস | 

স্পেন 4 

রাঁগিনী খান্বাজ--একতাল! । 

তুমি ন্নিগ্ধ যেমন, চীর্দিমা কিরণ, 
জোছনা-মাখ! নিশাঁয়। - 

রি গম্ভীর যথা! নভোমগ্ুল - 
.' জলঘ্ব-বরযি-কায় ॥ 

তুমি স্থির যেমন বিশ্ব্যাচল, 
দীপ্তি তেজে! সমান অনল, 

কোমল কমনীয় যথা 

নবাঁন কুুমচয়, 



জীগ্রীনিত্যধর্্ ব! সর্বধদ্মসমন্থয় | 

মম চঞ্চল আখি থাঁকি থাকি থাঁকি 

ও মুখ হেরিতে চায় 
পিয়াস মেটে না তায়, পিয়াস! মেটেনা তীয়, 

পিয়াঁঙ্জা মেটে না তায় ॥ 
তুমি নিত্য নৃতন নন্দন-ফুল। 

সুচিকণ চারুহার 
সুন্দর মনমোহনঠামে মনমথ মনে হয়, 
প্রেমের আবেশে ঢুলু ঢুদু আঁখি 

অপরূপ শোভ। পায় ॥ 

৩৪১ 

তুমি হে ভরস| মম, আঁধারে আলোক সম, 

উজ্জল-কর হর তিমির বিকাশ জ্যোতি-ঘন ; 
দিবাকর-কর অমল-ধর্ধল 

শশীকলা জিনি শোঁভে, 

আলোর আভায় আঁধার পালায় 

"-.. দুরে দুরে মনক্ষোভে, 
তুমি শক্তিস্বরূপ তেজ বীর্য্য দূর্বল এ হাদয়, 
তুমি হতাশের আশা অস্তে ভরসা, 

প্রণমি অভয় পায় ॥ 

নিত্যপদ্বাশ্রিত-- 
গিরান্্নাথ মিত্র । 

আহ্নক্তি। 

তীব্র অন্ুরাঁগ-বশতঃ আকৃ্ট হইয়া অতি- 
শয় মনোষোগ-সহকারে সঙ্গশ্লাভকে আসন্কি 

বলে। শ্রীভগবানের প্রতি যে আসক্তি তাহাই 
শুদ্ধা_ নির্ম্লা-_অবিকৃতা । এই আঁসক্তি জী 
কেমন করিয়া লাঁভ করিতে পারে ও এই 

আসক্তি লাভ হইলে জীবের অবস্থা কিরূপ হয়, 

ছর্বাসনাময় এবং সর্ব হুঃখের আলয়ন্বরূপ 

সংসারে আসক্তি হইলেই বা জীবের পরিণাম 
কোথায় গিয়া উপস্থিত হম ও *সেই বিকৃত 
আসক্তি কি প্রকারে পরিত্যাগ কবিয়৷ পরমানন্দ 

লাঁভ করিতে পারা যাঁয়, তাঁহাই আমাদের এখন 

পরিজ্ঞাত হইবার একমাত্র প্রয়োজন । 

সাঁধনবলে এই শুদ্ধ! আসক্তি লাভ হয়। এই 

সাধন! সর্ঘ সময় গুরুপদ*্রপী উশ্বরশ্কুপা- 

সাপেক্ষ ৷ মাতৃরূপ। আগ্ভাশক্তির কৃপাশদার! 

সর্বজনীন পরাভক্তি লাভ হইয়৷ অজ্ঞান-প্রস্থ 
অবিগ্ব'শক্তি নষ্ট হয় তাঁহাকেই সার্বভৌম জাগ- 
তিক বিষয়ে অনাসক্তি বলে । এই অবস্থায় জীব 

উপর্নাত হইলে সন্বগুণ-সম্পন্ন হয় ও এই সব্ব- 
গুণের দ্বারা পুদ্ধদর্ধ লাভ হইয়া মন একেবারে 
বাহা-বস্তর সংশন তাগ করে এবং প্রাপর 

পরম প্রেমের বস্ততে অন্ুরক্ত হয়। এই 
আসক্তিই পৰান্বন্তি । এই অবস্থাতেই সাধ- 
কের সম্মুখে ভক্তি ও গ্রীতির দেশ খুলিয়া যাঁয়। 
ভক্তির আবার নান! দেশ ও নান। পর্যায় আছে। 

ভক্তির অঙ্গ ক্রমশ; যাঁজন করিতে করিতে যখন 

সেই পনুম পুরুষে পরমাঁভক্তি উৎপন্ন হয় তখনই 
প্রম। শ্ুদ্ধাভক্কির দেশে উপনাত হওয়! যায়। 
এই অবস্থায় তীর অন্ধুরাগ'বশে প্রীতির অবস্থা 
উৎপন্ন হু। 

প্রীতগবাঁন্কে শীস্তভাবে ভজন করিলে শান্ত 
ভাবে আসজি হর; তদ্রপ দাশ্য, সখ্য, 

বাঁৎসল্য, মধুর ষে যে ভাবে ভজন করা যায় সেই 
সেই ভাবেই একান্ত আসক্তি উপ্পরন্ন হয়। 
তক্তির দেশেও অপরিমেয় আসক্তি উৎপন্ন হয় 
প্রীতির দেশেও দিব্য মন-প্রাণস্হরণ-কারিণী 
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আসক্তি জন্মে। ভগবদিমুখী জনে অবিষ্া 
মায়ার সংযোগে এরই সর্ব ছুঃখের আলয়-স্বরূপ 
জগৎ-সংসারে ত্রিতাপ-জালায় অভিভূত হয় । এই 
সখ"ছুঃখ-বিজড়িত সংসারের সমস্ত অবস্থা সর্বদা 
পরিবর্তন-ীল সুতরাং তাহাতে আসক্তি হইলে 

_হৃতাঁশ, ছু:খ, জালা ধাতীত অন্ত কিছু পাইবে 
না। যে প্রীতিময় বস্ততে আসক্তিলাভ হইলে 
ছুঃখময় সংসারে অনাসক্তি হয় তাহাই 
লাভ জন্য একান্ত-মনে প্রার্থনা করিতে 

যত্নবান হও । 

“আসক্তি-লাভ হইলে আসক্তির বস্তকে লাভ 
করা যায়” ইহা কেবল গুনিলে কিছুই হয় না। 
আসক্তি যাহাতে লাভ হয় তজ্জগ্ত বিশেষ 
একাগ্রতা দ্বারা চেষ্টিত হইতে হয় । জল পানে 
তৃষ নিবাঁবিত হয় একথা কেবল গশুনিলে তৃষ্ণ 
নিবাঁরিত হয় না-_-জল পাঁন কর নিশ্চয়ই তৃষ্ণা 
নিবারণ হইবে ।. যে আসক্তি-বলে শ্রীতগবান্কে 
দর্শন, স্পর্শন, ও তাহার সেবা লাভ করিতে পাবা 
যায়, ষে আসক্তি*বলে জীবের চিত্ত তাঁহাঁতে 
সম্পূর্ণভাবে মঞজিয়৷ থাঁকে তাঁহার জন্ত একাস্তরূপে 
আকাঁক্ষা করিয়া সেই সেই পথ অবলম্বন কর। 
সে পথ অনুরাগ-"্সে পথ পরম-ব্যাকুলতা । 
শ্ীভগবান পরম দয়াল। তীহাঁর শ্রীপাদ-পদ্ 

লাভের জন্ত অন্ুরাঁগন্প্রযুক্ত ব্যাকুল হইলে 
অবন্তই তিনি দয়া করিস দর্শন দিবেন। তিনি 
যখন পরম দয়াল তখন আর আমাদের অন্ত 

চিন্তার কি প্রয়োজন আছে? কেবল যত্র- 
সহকারে ' সর্বাবস্থায় সর্ব্ব সময়ের জন্য নিশ্চিত 
হইয়! তাহাকে ভজন! কর। তাঁহার জন্ত পরম 
ব্যাকুলতাই প্ররুষ্ট ভজনের অবস্থা ।. এইরূপ 
প্রকুষ্ট ভজনের অধিকারী ধিনি হইয়াছেন তিনিই 

উত্তম-কাঁরণ তিনি প্রেমণ্বশে প্রাণের গ্রীতির 
বন্তলাভ করিবার জন্ত অত্যন্ত ব্যাকুল ও অধৈর্ধ্য 
হইয়। সর্ববত্যাগী হইয়াছেন ।- 

প্রীপ্ীনিত্যধর্দ বা! সর্ধ্বধর্মমসমন্থয় 

শ্রীমপ্ভাগবত বলেন ৮৮ | 
আজ্ঞাম়ৈব+গুণান্ দোষান্ 
মদারদিষ্টানপি শ্বকান্। 
ধন্মান্ সম্ত্যজ্য ষঃ সর্ধধান্ 

মাং 'ভজেত স সত্তমঃ | 
মৎকর্তুক আজপ্ত হইয়াও মদাদিষ্ট ধর্ধন্খের 

দোঁষ গুণ বিদিত হইয়াও সম্যকরূপে হাধন্ম 
বিসর্জন-পূর্বক যিনি আমার ভজনা করেন 
তিনিই সত্ভম 4 ৰ 

ভজনকারীর ভঙ্গন্রে অবস্থায় যতই গাঁঢ- 
অন্ুরাগ-বশতঃ বাহভাবগুলি অন্তমুখীন হয় ততই 
ভাবের দেশ পরিস্ফুটরূপে খুলিয়া! গিয়া প্রেমের 
আলোকে দিবাঁ-দর্শন ইত্যাদি হইতে থাঁকে। 
দিবাভাবে দিবালোকে হৃদয় আলোঁকিত হইলে 
তিনি দিবারপে হৃদয়ে উদয় হ্ইরা থাঁকেন। 
হদয় তখন চিন্গয়-ধাম হয় । প্রেমিকের হাদয়রূপ 

চিন্মম়-ধাঁমে তখন রাধাশ্তাম উন্নত উজ্জল রস- 
বিলাঁস লইয়! যুগল হইয়া বিরাঁজ করেন। : 

ভজনকারী তখন আর কিছু চাহে না। 
কিসে সেই যুগল-রূপের সেবা দ্বারা আনন্দ 
পাইবে তাহাতেই নিযুক্ত হয়। নিজ-ম্থখের 
অস্তিত্ব বিস্বত হয়। শ্রীশ্রীরাঁধাগোবিনের 
বিলাস-রূপ দর্শন করিয়া সেই সেই ভাঁবে চিত্ত 
বিভোর হয়। কাঁয় ও মনের দ্বার! উৎফুল্ল-্দয়ে 
তাহাদিগের সুখেই সখী হয়। সেই সুখ, সেই 
আনন্দে বিভোর হইলে প্রেমের . রাঁজা 
শীপ্রীগৌরাঙ্গদেবের আচরিত দিব্যোন্মাদ সম্বলিত 
পূর্ণভাঁব ও পূর্ণ রসের আভাস আসিম্স! হৃদয়কে 
নানা ভাব ও রসে বিচাবিত করে। তখন 
তাহার হৃদয় শ্রীপ্ীরাধাঁক্শ্গীতিতে মাতিয়া যায়। 

তাহার দিব্ভাবে দিব্যদর্শনে নিয্নলিখিত অবস্থ! 
উৎপন্ন হয় যথাঃ--সে তখন দর্শন করে 
শরীপ্রীরাধাকুণ্ড-তীরে একটী কুপ্_সেই কুঞ 
কল্পলতাসমূহ দারা আবৃত । প্র. কল্পলতাতে 



শ্রীঞ্রীনিত্যধর্ম বা সর্ধবধর্শা-লমন্থয় 

পুষ্পগণ পরম-নুন্দর-রূপে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। 
সৌরভে চাঁরিদিক আমোদিত ) নানা বর্ণে নান 
জ্যোতি-বিশিষ্ট ভ্রমব্লগণ গুণ গুণ করিতে করিতে 
আসিগনা উপস্থিত: হইতেছে । সেই কুপ্ত-মধ্যে 
শ্শ্ররাধাশ্তাম বিরাজ-মাঁন। ছুই জনের অনুপম 
রূপ ষেন ফুটিয়া পড়িতেছে। সেই রূপ দর্শন 
করিলে ত্রিহুবন -আকুষ্ট হয়। শ্তামঠাদ আমার 
নৃতন ম্ঘে-স্বরূপ আর বাঁধারাঁণী তাঁহাতে সৌদা- 
মিনী_কিম্বা নীলমণি আজ স্বর্ণ-বিজড়িত। 
কিন্ব! পুর্ণচন্ত্র নৃতন মেঘের পার্খে প্রকাঁশিত 
হইয়। অমৃতের ধারা উদশীরণ করিতেছেন । 
উভয়ে হাঁসির অমিয়-্ধারা পাঁন করিয়া আনন্দে 

বিহ্বল । রূসিক-নাঁগর শ্রীহরি ও রসিক! 
কিশোরী আক্ত রস-সাঁগরে .রসলীলায় মত্ত। 
শ্তাম-অঙ্গের শে!ভ1 রাঁই-বদনে পড়িয়াছে__ 
এবং রাই-প্রতিবিস্ব শ্তাম-অঙ্গে দীপ্তি পাঁইতেছে 

(১) এইরূপ পরমাশ্চ্ধ্য রূপ দর্শন করিয়া রস- 
রক্ষে সখীগণ ঠারাঠারি করিতেছেন | কিশোর- 
শ্মিটাদের রূপ অপরূপ আঁর কিশোরী রাইএর 

(১) যে সকল সাধক শ্রীগৌরাঙ্গ-চরণ-মধপাঁনে ম্স্ত, 
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রূপের উপমা নাই। ছুইজনের অপরূপ অনুপম 
রূপে কু আঁলোঁকিত। অপরূপ সজ্জা । ছুই 
জনেই পরমাঁনন্দে মাঁতৌয়ার।। যুগল-করে 
ংশী-ধাঁরণ করিয়া বাদন করিতেছেন । তাহাতে 

সমগ্র জগৎ আকষ্ট, বিমুগ্ধ, স্তপ্তিত ! মরি মরি 
এমন স্ন্দর রূপ আর তো কখন দেখিতে 
পাওয়া যাঁয় না! ইহা দর্শন করিয়া জীব-দেহ 
ধারণ করা. যার না। আপনাকে হাবাহয়া 
ফেলিতে হয় । সেই জীবের আমিত্ব অপ্রার্কত 
রসে ডুবিয়! হারাইয়া যায়। হাঁয় হায়! ভাষা 
সে মাধুরী বর্ণনে অক্ষম হয়। বদন বাঁকৃশূচ্ 
ভয়; নয়নে স্পন্দন থাকে ন|। নাঁস। নিরুদ্ধ- 
পবন 'হইয়। যায়ঃ প্রাণ, মন, আত্মা যেন 
একীভূত একটা জড়পিও হইম! এই রস পাঁন করে 
আর অতিক্ষীণ, ।অতিমৃছ্, অতি নুক্ম অবস্থায় 
অজঅ অনুভব করে "অহে! কিং মধুরং কিং 
মধুরং কিং মধুরৎ 1!” 

নিতাপদাশ্রিত 
শ্রীমুকুন্দলালি গুপ্ত । 

শ্রীমন্নিতানন্দ বাহাঁদের হদর- 
সর্বস্ব তাহারাই এই গুহাতিগুহা রসলীলা আস্বাদনে অধিকারী অগ্তথ। মহৎ অপরাধের আঁশঙ্ক। 
আছে। স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসংখ্য ভক্তের মধ্যে সাড়ে তিন জন এই রসে পুর্ণ অধিকারী 
ভক্ত ছিলেন। সম্পাঁদক | 

সনেল্স প্রতি ! 

বল মন, কত কাল. . পুঃখের পাথারে ভ।স 

থাঁকিবিরে .অচেতন। চরণে ন। বিকায়ে। 

দিন তে ফুরাঁয়ে গেল কুবাসন। পরিহরি 

না ভজ রাধারমণ এবে শুদ্ধ হও মন। 

কত লক্ষ-্যোনি ভ্রমি এখনও যুকতি ধর | 

মানব জনম পেয়ে। ভজ নিত্যশ্নিরগ্ণন ॥ 
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জিভুবন মাঝে সার 
সেই রাজা শ্রীচরণ। 

দৃঢ় করি হৃদে ধর 
শুনরে অবোধ মন ॥ 

হরি বিনা ছুঃখহারী 
বল কেবা আছে আর । 

_ জীবনে মরণে হরি 
পদযুগ কর সার ॥. 

এ ভব-সংসাঁর মিছা | 

কেবা তব আপনার । 

তুমি কার কে তোমার 
কারে বা বল আমার ॥ 

হরিই প্রাণের বন্ধ 
প্রাণারাম গুণধাম । 

ভজিলে হরির পদ 

পূর্ণ হবে সর্ব্বকাম ॥ 
বিরিঞি-বাঞ্ছিত পদ 

_ তাহে মন কর আশ। 

জনম সফল হবে 
কাঁটিবে করম পাশ ॥ 

অবশ হইও না মন 
রসনারে সঙ্গে লহ। 

মধুমাখ। রুষ্ণবুলি 
বল প্রেমে অহ্র্হঃ ॥ 

বিষম বিষয়-বিষে 
কি লাগি দগধি মর। 

জুড়াবে ত্রিতাপ-জ্বালা 
নাম-সুধা পান কর ॥ 

সুধা ত্যজি বিষে তৃষা 
একি বিপরীত রীত। 

বিফলে জনম যাঁয় 
ধিক তোরে শত ধিক্। 

* নামসংকীর্তন-্যজ্ঞ : 
_ সহজ সরল অতি। 

শীপ্ীনিত্যধর্ম বা সর্ব্ধর্মসমন্থয় | 

ভব পারে হেসে যায় ৰ 

কি জ্ঞানী কি মৃঢ়মতি ॥ 
দিভুজ মুরলীধারী . 

ইন্্র“নীল-মণি-ছ্াতি । 
ত্রিভঙ্জিম গীতবাসা | 

তঙ্ছ ধার নরাককৃতি ॥ 
সেই কৃষ্ণ কলিষুগে ই 

গৌর-রূপে নদে আসি 
নাঁচেন.ভকত-সঙ্গে .. | 

বাধা-প্রেম পরকানি ॥ 

বিনা মূলে পেয়ে এই 
নাম-চিন্তামণি ধন। 

তরে গেঙ্গ অবহেলে 
অধম পতিত জন ॥ 

ব্রিজগতে নাহি কোথা 
শ্রীরাধার প্রেম-সীম! | 

কৃষ্চন্্ যাহে খণী 
কিবা তার মধুরিমা ॥ 

সর্বকলা স্বভাব 
ধরে রাধা গুণবতী । 

জীবে কি জানিতে পারে 
সে ষেত্রাস্ত অর্পমতি ॥ 

ভজনের সার-ভূতা 
মহাভাঁব নাধা-রাঁণী |. 

কৃষ্ণের সুজা শক্তি 
নাম ধার আহ্লাদিনী ॥ 

মনরে মিনতি করি 
গোগীর শরণ লও । 

শ্রীবাধা*গোবিন্দ বলি 
গোপী-অন্গতা হও ॥ 

রসরাঁজ মহাভাব ছুই রূপ এক রূপে । 
হেররে মানস-পটে ডুবিও না মোহ-কুপে ॥ 

ভক্ত পদীশ্রিতাঁ_ 
, জ্রীমতী শিগুকালী বন । বেরিলি। 
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শুক্র । 

সর্বংসহা বস্ুমৃতী মাতার সংসন্তান যদি 

দেখিতে হয় তবে দেখ - তরুগণই ধরণীমাতাঁর 

সতসন্তান। তরুশ-তরুতলে তাঁপিত তনু শীতল 

হয় না, কিন্ত 'সেই তরু যখন মহাতরূ-রূপে 
পরিণত হয় তখন তার ছাঁয়৷ অবলম্বন করিলে, 

সেই তরু মৃদ্মন্দ সমীরণ বিতরণ পুর্ব্বক তরুতল- 
স্থিত বাক্তিকে শান্তিবান করে । গুরু উপদেশ 

দেন সংসারে যদি সাধু হবে, তা হ'লে তরুর 

ভাব অবলম্বন কর। সহা-শক্তি যদি কোথাও 

থাঁকে তো তরুতেই আছে! এ তরু পথিকের 

পক্ষে চন্দ্রাতপও বটে, ছত্রও বটে; কোন 

কোন তরুর পত্র এতই ঘন-বিন্যস্ত ষে হূর্যযকিরণ 

সে পত্রাচ্ছাদন ভেদ করিতে পারে না। এই 

তরুতলে আশ্রর গ্রহণ করিলে তাপে ছাঁয়া,' বর্ষায় 

আব্রণ এমন কি ক্ষুধার সময় ফল পধ্যস্ত দান 

করিয়া কাননবাঁসীর ক্ষুধ! নিবারণ করে? 'এই 

জন্তইত সাধুগণ গাছতল! সার করেন । শান্ত্রেও 

প্রমাণ আছে । এক এক জাতি বুক্গ এক এক 

দেব অবতাঁর। প্রকৃত যদি দেব চরিত্র বুঝিতে 

হয়, তবে বৃক্ষের দ্বারাতেই বুঝিতে পারা যায়; 

তুমি বৃক্ষের সহিত যতই অসদ্যবহার কর, কিন্ত 

বৃক্ষের নিকট হইতে তুমি কখন, অস্ধাবহার 

পাবে না। কাষ্ঠখণ্ড আহরণের জন্ত তুমি 

হয়তো! বৃক্ষের বৃহৎ শাখা কর্তন করিতেছ, 

কুঠার পরিচালন! করিতে করিতে ঘর্মান্ত কলেবর 

হইয়াছ, কিন্ত শাস্তি নিবারণ করিবার জন্ত সেই 

বৃক্ষের্'ছাঁমাই অবলম্বন কবিতে হয়, _তুমি-তাহার 

একটা শাখা কর্তন করিতেছ সে ভোমাকে অন্ত 

শীখাঘার! ছাঁয়। জান করিতেছে। পার কি 

মানব? তোমার এক হস্ত ছেদন করিতেছে, 

তুমি অপর হস্তে বাধা প্রদান না করিয়া অতদান 

করিতে পার কি? তুমি পার না, পারে কে;বে 
মানব তরুর সভায় সহা-শক্তি-সম্পর,স্্সে মানব 
কে জান; মানবরীপে দেবতা, সে দেবতা কে 
'তা জান কি? কলিষুগে প্রেমের অবতার, 
দয়ার অবতার, ভাবের অবতার, গোরা-প্রেম- 
বিভোর! নিতাই । 

তৃণা্দপি সুনীচেন তরোরিব সহিষনা 
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়: সদ! হরি: | 
এই লক্ষণ-সংযুক্ত পূর্ণ বৈষ্ব আমার 

বাঙাকর্পতরু নিতাই । সাধনে মানব দেবতা 
হ'তে পারে, কিন্ত তরু শ্বভাবে দেবতা ; তাই 
এক এক তরুতে এক এক দেব্তার আবির্ভাব । 

দুর্গা পূজার সময় নবপত্রিকাঁতে নব ছুর্গীর পুজা 
হয়। অশ্বখ স্বয়ং নারায়ণ, তমাল কাঁলিক!, বট 
মহাঁকাল, তুলসী বৃন্দা, কুল চণ্তিকা, এই যে এক 
এক বৃক্ষে এক এক দেবতার আবির্ভাব বলা 
হইয়াছে তাহার আধ্যাত্মিক ভাবগ্রহণ করিলে 
হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয় । অশ্বখ :নারায়ণ; 
তাঁকে নারায়ণ বল! হয় কেন, অশ্বখ মহাবৃক্ষ 
বটে, কিন্ত তাহার ফল কেহু গ্রহণ করিতে 
চাঁয় না। এইরূপ সংসারে যাঁরা নিষামতক্ত 
তারা নারায়ণের কাছে ফল প্রার্থনা! করেন না। 
অন্বখ গাছের কাছে লোক ছায়া চাঁয়। তক্তগণণ্ 

নারায়ণের পদপল্পবের ছায়। প্রার্থনা করে। বট 

মহাকাল, মহাকাল যেষন অনাদি, সেইরূপ 
বটবৃক্ষও অনাদি বৃক্ষ । এই বৃক্ষের অঙ্গ হইতে 
শিকড় বাহির হইয়া প্রত্যেকেই মূলরূপে পরিণত 
হয়ু। এমনকি পরিণামে কোন্টী আঙিমূল 
তাহা নির্ণন রাহি কঠিন) তাই বলি এঅনাি 
বৃক্ষ । ভগবান দেখাইয়াছিলেন 'মহাপ্রলয়ে 
সবই লয় হয়, কিন্তু বট পত্র লয় হয় নাঃ তাই 
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তগবান মহাপ্রলয়ে, মহাঁকারণ-জলে বটপত্রকেই 
অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন । 
তমালে কালিকা, ব্রন্বাণ্ড পুরাণের প্রমাণ 
কুষ্ণলীলা দেখিবার জন্য হ্বয়ং কাঁলিক! তমালরূপ 
ধারণ করিয়াছিলেন, তাই ক্ষের খে | তমাল- 
তলে। শ্রীমতীও কৃষ্ণ বিরহে আস্মহ রা হইয়া 
তমালকেই কৃষ্ণকলে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন ) 

 পরুষস্ত কাপিকা সাক্ষাৎ” তাই কৃষ্ণ, কালিকা, 
তমাল অভেদ | বৃন্দাদেবী তুলসী; কষ্ণপদ্ধে তলে 
দিতে বৃন্দা ভন “কউ নাই) তাই জীবের 
অন্তঃকাঁলে পরী তুলসী তরুতলেই রক্ষা! করে। 
হে তুলসী বৃন্দে! ইহার সাধন ভজন না 
থাঁকিল্ও তুমি ইহাকে  কষ্ণপদে তুলে দিও। 
কুলে চণ্ডিক! ; কুলে তুলে দিতে চগ্ডিক ভিন্ন 
কেআ্ছ? চ্গী মাহাজ্মো "তার বিশ্ষে 
প্রমাণ । ভগবান অসীম মহিমা শুরুতে প্রকাশ 
করিয়াছেন লগয়াই হ্বারকাঁয় দেহতযাঁগ পূর্বক 
দেবদারু তরুমূর্তি ধারণ করিয় বিষুণপঞ্জর শ্ববপে 
সমুদ্রে তাঁসিতে ভাসিতে নীলাচলে উপনীত 
হইয়া ইন্ত্রছ্যয়কে ধরা দিয়াছিলেন 7; এখনও 
পুরাতন তীর্থস্থান দর্শন করিতে হইলে বৃক্ষের 
দ্বাবাঁয় প্রমান করা হয় ; গয়ায় অক্ষয়বট, একাত্র 
কাননে একাম্ বৃক্ষ ; এবং যে বুক্ষ বনু পুরাতন 

হইয়াছে তীর্থ স্থানে সেই বৃক্ষতলকেই ভগ- 
বানের বিশ্রাম স্থান বল! হয়) বৈশাখ মাসে দেবতা 
ভাবে.অশব্খ, বট, তুলসী, . বিবমূলে জলদান 
করা হয়; ভাই জামার নিতাই- গৌর জগৎকে 
শিক্ষা! দিয়াছেন যে জীবগণ ! তরুকে আশ্রয় কর, 

|নিত্যধন্জধ বা সর্বযপ্াসমন্থজধ | 

তুলসী তরুতলে গ্রড়াগড়ি দাও, বিশ্বমূলে অর্চনা 
কর্, বটমূলে ধ্যানকর, আর অশ্বখতলে শাস্তি 
লাভ কর। গাছের ছাল পরিধান কর লঙ্জাদায় 
থাকবে না; গাছের ফল ভোঁঞ্ন কর .পেটের 
জ্বালা থাকবে না। বৃক্ষের কোটরে আশ্রয় 
লইলে কোন হিংশ্রক জন্তর ভয় থাকবে না । 
তরু ! তাই তোমায় ভালবাসি, তুমি যখন কদন্ব 
রূপে বুন্দাবনে বিহার কর তখন যেন বোধ হয় 
আমার প্রেমেগড়া হবি বাধাকুষ্ণ ত্রিভজিম ঠামে 
তোমর তলে বিরাজ কর্ছেন, যখন তুমি তমাল- 
রূপে বুন্দাবনে বিহার কর, তখন দেখে বোঁধ 
হয় রাখালরাজ রাঁখাঁলগণ সঙ্গে নৃত্য কর্ছেন। 
তোমরা! বুন্দাবঞ্কন নিত্য-তরু |. অনিত্য তরুর 
লয় আছে, নিত্য-তরুর লয় নাই, তাই আমরা 
নিত্য তরু ভান বাসি । তোমরা নিত্যতর, আঁর 
আমরা পেয়েছি নিত্যবাঞ্তাকপতরু । যদি 
কেউ তাপিত থাঁক, এস ভাই নিত্যবাঞ্কাতরমূলে 
এস কায়া শীতল হবে। ছায়ায় কাযা শীতল 
হবে। দি ক্ষুধা থাকে ফল পাঁবে, কিন্তু কর্ম 
ফল ভোগ কর্তে হবে না । এই বাঞ্ধাকল্পতরু কে 
জান ? আমার “নিত্যগোপাঁল” । নিত্য নিত্য 
যেরূপ ভক্তের হৃদয়ে উদয় হুইয়৷ নিত্যানন্দ দানি 
করিতেছেন, সেই বাঞ্কল্পতরু নিত্যগোপাল, 
বার কপ! হইলে সংসার অনিত্য বোধ হয় আমার 
সেই নিত্যগোপাল বাগ্াকল্লপতর, তাই নেই 
নিত্যবার্থাকল্পতরুর আশ্রয় গ্রহণ কর_ 

আর বল “অয় গুরু, 
নিত্যবাঞ্ কল্পতরু” । 

নিত্যপদাশ্রিত, . 
শ্ীধর্মদাস বায়, বাণীক। 
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অঅনশিশ্গন্স । 
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কেন হেন ছুরাকাজ্ষা পরাণে আমার ? হইলেও শত দোষী 

শ্রীচরণে অপরাধী তবু পদদ-অভিলাধী, 

অবিশ্বীসী জন্মাবধি, . পুরাবে না জননি কি বাসন আমার? 

আছি? তব স্সেহে মম কিবা অধিকার ; 'মা! মা! ঝলে ডাকিবার 

দয়ার সে পাত্রী নই পেয়েছি যে অধিকার, 

মন তাহা বুঝে কই, নাহি চিনে অজ্ঞ প্রাণে, সে দয়া তোমার । 

অভিমানে মত্ত ক'রে গর্ব অহঙ্কার ; মনে রেখে দীনে শুধু; 

দি'ছিলে অমৃল্যরত্ব দিও পাদপদ্ম মধু” 

হেলায় না ক'রে যত্ব, যেন সদা ম। ! মা! বলে পাবি কাদিবার। 

হারাঁয়েছি : এবে হায় অনুতাপ সার ! অন্বিকানুন্দরী সেন। 

গুম্বর্ধ-সম্মত্তি 

[পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর। | 

আঁজ মহীসপ্তমা, খেকে, ছুঃখে, উদ্বেগে 

ষষ্ঠীর রজনী অবসান হইল। ভক্ত-হদয়ে যে 

তাঁবী অমঙ্গলের বিষাঁদভায়া নিপতিত হইয়াছিল 

মঙ্গলময়ী মায়ের মধুর কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
প্রাত-হূ্ধ্যালোকম্পর্শে তাহা বিদুরিত হইল । 

ভক্তগণ কল্যকার রজনীর বৃত্ান্ত ভুলিয়া .. 

গেলেন। ঠীকুর সরল-প্রাণে ভক্তগণকে 

ভুলাধিলেন। আজ মহাঁসপ্তমী--ঠীকুরকে পুঁজ 
করিতে "হইবে ; পূজানন্দে ভক্তপ্রাণ নাচিযা 

উঠিল! হায়! “মায়াধীশের দুরত্যয়! গুণমরী 

ম্হাঁমায়ার বিষম প্রভাবে ভক্তগণ বুঝিতে 

গারিলেন না--তীহাদের কি ভীষণ দুর্ঘিন 

মর | - র 

এস ঘরে মধুর কীর্তন হইতে লাগিল, 

কোন কো ভাগ্যবান ভক্ত ঠাকুরকে সাজাইতে 

লাগিলেন । ভক্তবর বটকনাথ বলিয়াছেন, 

“শত সুধাসার মথি, নবনীত হল *থি 

তাহা পুনঃ প্রেমরসে মাঁজি, 

নিরমিল কলেবর, মুনিজন-মনোহর, 

নবভাবে নিতাদেহ সাজি |” 

শ্রীঅঙ্গে লাবণ্য ধরিতেছে না, ভক্তগণ 

তাহাতে পাঁতবাস পরাইয়াছেন, হান্তে কুস্থুম-বলয়- 

কঙ্কন ;--গলে বনফুল-মালা,_মস্তকে কুমুম 

কিরীট পরিখ্বোভিত হইয়াছে। ভ্রাতৃগণ ! 

এই রূপ-্বর্ণনায় কি দোষ আছে? যাহার! 

দেখিয়াছ একবার স্থির-চিত্তে চিন্তা কর, 

যাহারা এ সময় উপস্থিত ছিলে,-একবার করনা 
কর) আর যাহারা দেখ নাই ।স্প্ভাই, আমা: 



৩৪৮ 

র্াগ্য তোমাদের আকজ্ষ। পুর্ণ করিতে 

পারিলাম ন!। 
| 

: সখা সময়ে ভক্তগণ ঠাকুরঘরে প্রবেশ 

করিলেন। কেহ দেখিতেছেন,_কুম্ম-তূষণ- 

ভূষিত সাক্ষাৎ মদনমোহন ; কেহ দেখিতেছেন 

শ্রীগৌরাঁগ ; কেহ দেখিতেছেন বৃদ্ধদেব। 

_.. কেশবানন্দ বলিলেন-_ বাব! আঁপনাকে 

বুদ্ধদেবের মত দেখাইতেছে,” ঠাকুর মু াঁসিয় 

বলিলেন,-“ত। বেশ” গৃহে যেন দিদ্ধ-নীল- 

ছ্যুতি-বিশিষ্ট সহ সূর্য উদ্দিত হইয়াছে ! 

ভঞ্তগণ মুগ্ধনেত্রে এ অপরূপ রূপ-মাঁধুরী নিরীক্ষণ 

করিতেছেন। আহা! মাত্র দুইটা নেত্রে 

প্র লাবগ্যছটা দেখিয়াত তৃপ্তি বোধ হইতেছে 

না? যদি প্রতি লোমকুপে এক একটা আঁখির 

উদ্ভব হইত তাঁহ! হইলে বা বথক্চিৎ তৃপ্তি ।লাঙ 

করিতে পাঁরিতাম। ভক্তগণ একে একে 

প্রীপাদপন্ধে কুনুমাঞ্জলী অর্পণ করিতেছেন_-আ
র 

মন্তকে শ্রীপাদম্পর্শ করিয়া অনির্বচনীয় আনন্দ 

সম্ভোগ করিতেছেন। আহা! মস্তক 

এ নুখম্পর্শ ছাঁড়িতে চাহিতেছে না । কিন্তু শত 

শত ভক্ত যে ভূষিত চাঁতকের স্াঁয শ্রীচরণ 

পানে তাকাইয্! আছেন ! তাঁই ভক্তগণ পরাথ- 

পরবশ হইয়া মন্তক উত্তোলন করিতেছেন। 

ভক্তগণের এরপ স্থার্থত্যাগেন জনস্ত দৃষ্টান্ত চারি" 

দুগেই পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে” _আর এ ম্হব্গণ 

তক্তদেহ ভিন্ন কোথাগ্থ্বা আশ্রয় গ্রহণ করিবে। 

প্রেম-রসময় প্রীনিত্যগোপাল "নারায়ণ তোমার 

মঙ্গল করন” বলি অ্বতমী বাণীতে ভক্জগণকে 

দর করিতে লাগিলেন । ভক্তগণ সং 

অগ্জনি দিয়াছেন-কেবল একটা .মাত্র তক্ত 

এখনও অগ্রসর হইতেছেন না । কেন তিনি 

এই অপীর্িব আঁননদ লাঁতে আপনাকে বঞ্চিত 

করিতেছেন? কেন তিনি & ব্রহ্ধবনদদিত 

উ্পাদপন্কজে কুনুমাঞ্জলি অর্গ করিতে এখনও 

্ীপ্ীনিঅধর্দ ব। অর্বধর্দসসন্য € 

পশ্চাঁৎপ।? তবে কি তিনি অন্তক্ত ? অসম্ভ
ব 

নিতপদদর্শনে ও স্পর্শনে অতক্ত ভক্ত হয়, 

অগ্রেমিক প্রেমিক হয়, পাষাঁণেও কার্দমের 

সৃষ্টি হয়! তবে তিনি শ্ীপদপূজায় অগ্রসর 

হইতেছেন না কেন? পাঠক ! এ গুন তোমার 

প্রশ্নের উত্তর 
“কি দিয়ে পুজিব তোমায় হে, 

আমার এমন কি ধন আছে, 

|] সবেধন--একমন, 

সেও' অপবিভ্র'হ'য়ে গেছে ।” 

ক্তবর দীনমনে অশ্রস্জলে বক্ষ ভাদাইয়া 

গাহিতে:লাগিলেন। এরূপ মহদাশ্রয়ে আসিয়া, 

ভক্তবর ! তমার এ করুণ বিলাপ কেন? 

ইহা বিলাঁপ নয-_ভক্তের শ্বভাব-জাত দৈন্ের 

অপূর্ব নিদর্শন! 

মহাপ্রভু প্রীহরিদাসকে আলিঙ্গন করিতে" 

ছেন_আর হুবিদাস নিতান্ত কাতর-ভাবে 

বলিতেছেন_প্কর কি কর কি প্রভু? আমি 

যে যবন !” 

ঠাকুর বলিলেন-__-“তোঁমার ইচ্ছ। হয়ত, 

অগ্রনী প্রদান করিতে পাঁর”। ভক্তবর ছুঃখিতান্ত- 

করণে উত্তর করিলেন--”এ পাপপূর্ণ দেহ লইয়া 

আঁপনার প্র দেবদেহ স্পর্শ করিবার প্রবৃতি 

হইতেছেনা”। 
রীহরিদাস যেরূপ দুরে দড়াইয়! জী্রীজগননাথ 

দেবের মন্দিরশচুড়! নিরীক্ষণ করিয়াই শ্রবিগ্রহ 

দর্শনের সাধ পরিতৃপ্ত করিতেন_ আজ ভক্তবর 

অন্তের পৃজ। দর্শন করিয়া! নিজের পূজা করিবার 
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ঠাকুরের অন্ুমতিক্রমে ভক্তগণ প্রপামানস্তর 

বাঁহিরে চলিয়। আঁদিলেন। কল্য মহোৎসব -- 

ভক্তগণ তাহার আমোজন করিতে লাঁগিলেন। 

মহাষ্টিমী--ভক্তগণ মহোঁৎসবের আদোঁজনে 

._মহাপুজার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। রঙ্গ- 



[নিত্যধধ্ম বা সর্বাধর্মসমন্থয় । 

' গুরের কোন বিশিষ্ট ভক্তবর মহোৎসব দিবার 
সংকল্প করিয়াছেন; বিশেষ প্রতিবন্ধক বশতঃ তিনি 
বয়. উপস্থিত হুইতে ন| পারিয়া জনৈক ভক্তকে 
প্রতিনিধি স্বরূপ প্রেরণ করিয়াছেন । বিভিন্ন 

স্থান হইতে প্রচুর পরিমাণে ভোজ্য সামগ্রী 
সংগৃহিত হইয়াছে । | 

ভক্তগণ আনন্দে মাতোয়ারা । এই 
অত্যধিক আনন্দের কোন বিশেষ কারণ অনুসন্ধান 
করিয়৷ পাইতেছেন না। ভঙ্তগণের আনন্দ- 
কোলাহল, সুমধুর কীর্তনের স্স্বর-লহরী আশ্রম- 
বাটা মুখরিত করিয়! তুলিয়াছে। 

হলে” অবিরাম কীর্তন চলিতেছে তাহার 
পার্থেই রন্ধন কার্ধ্য আরম্ভ হইয়াছে । ঠাকুরের 
আঁজ্ঞাক্রমে দৈবদা, সরিশাঁর সতিশ বাবু প্রভৃতি 
“কালী'-তলায় মায়ের পৃজ! প্রদানার্থ গমন করি- 
লেন।. মীঁকে হুয়টা সুপশ্ত উৎসর্গ করা হইল। 
তাহারা যথাসময়ে মহাঁপ্রসাঁদ--সম্ভার লহ্য় 
আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন। 

ক্রমে কীর্তন থামিল। ভক্তগণ স্নানের 
উদ্তোগ করিতে লাঁগিলেন। আশ্রমবাটার 
অনতিদুরেই পুণ্যতোয়া ভাগিরথী নিত্যপদরেণু- 
স্পর্শে শ্কীত-বক্ষে গ্রবাহিতা । কেহুবা গঙ্গা" 
স্নানে গমন করিলেন ; কেহ কেহ বা সর্বতীথ- 

মী গু ব্রচ্ুহত্তে স্নান করিয়া আপনাকে 
কৃতরুতার্থ মনে করিতে লাগিলেন । ভক্তগণ 

নিত্যপ্রসঙ্গ ব্যতীত আর কিছুতেই”: শাস্তিলাভ 
করিতে পারিতেছেন ন! ; সর্বত্রই মওলীবন্ধ 

হইয়া তৎকথাপ্রসঙ্গে পরমানন্দলাত করিতে 
লাগিলেন ! ূ 

এদিকে ঠাকুর স্বীয় কক্ষে অবস্থান করিয়া 

মহোঁৎসবের সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন। 
কোথাও কোনরূপ ক্রটীর সংবাদ-প্রাপ্তি-মাত্রেই 
তাহার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই 
উপলক্ষে ঠাঁকুর একবার বলিলেন-- আমার 

৩৪% 

ছেলেরা দেখচি নিরাঁসক্তি--কিস্ত আমি যে পরম 
“আসক্ত সংসারী” হয়ে পড়েছি! শ্রীঞীদের 
বুঝি ঈঙ্গিতে ভক্তগণের অঅন্নিত্য 
ভনঞ্ভ্নান্তে শচ্গীতনীন্ তা এবং 
তাহার নিজের পন্নিত্য-আংজ্নাল্তে 
অর্থাৎ অপার্থিব ভক্তসংসারে আসক্তির কথ! 

ব্যক্ত করিলেন! ঠাকুর পূর্বেও বহুবার এই 
“নিত্যম্সংসারের” কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । 
একদা কোন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়।- 
ছিলেন--“আমার পক্ষে কিরূপ সঙ্গ মঙ্গলজনক” 
তছুত্বরে ঠাকুর সাধুসজ বিষয়ে কিছু উপদেশ 
প্রদান করিয়া বলিলেন--“নিত্যভক্তের সঙ্গ পরম- 
মঙ্গলজনক ! ইহারা তোমার নিত্যসঙগী। 
ইহাদের সহিত তোমার স্বন্ধ--অক্ষয়, অবিনাশী, 
নিত্য” ।-স্বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হ্ইয়া 
গেলেন । পাঠক ! এইবার ঠাকুরের “সংসারা- 
অক্তি” বিশেষ চিন্ত। করিয়। বুঝুন । 

বেলা প্রায় দ্বিপ্রহ্র অতীত হুইল। ভক্তগণ 
উদ্িশ্মনে কাল কাটাইতেছেন, কখন 
শরীপ্রীদেবকে দর্শন করিতে পাঁইবেন। ইত্যবসরে 
জনৈক ভক্ত আসিয়া বলিলেন,-“আপনারা 
ঠাকুর দর্শনে আনুন” । তক্জগণ আনন্দে 
কোলাহল করিয়া ভ্রুতগতিতে ঠাকুরের কক্ষের 
দিকে ধাবিত হইলেন। সাধারণতঃ ভক্তগণ 
যে দ্বার দি! ঠাঁকুর-ঘবে প্রবেশ করিয়! -থাঁকেন 
আজ তাহা বদ্ধ! ভক্তমহিলাগণ ভিতরের যে 
দঘবার্পথে ঠাকুর-দর্শন করিয়া থাকেন সেই 
দরজা খোলা হইয়াছে। ভক্তগণ একটু ক্ষুব্ধ 
হইলেন। ঠাঁকুর-ঘরে আলো প্রবেশের বিশেষ 
কোন সুবিধা ছিল না তাহাতে সম্মুখের যে দ্বার- 
পথে আলো*প্রবেশ করিবে তাহাও রন্ধ করা 
হইয়াছে । ভক্তগণ বিষণনমনে ভাবিতে লাগি- 

লেন ঠাকুরকে ভাল করিয়া! দর্শন কৰিতে 
পাঁইব না । ভক্জগণ ! তোমরা. কি জানন৷ 



যে তোমাদের প্রনিত্যগোপাল আরপ্রজ্গ্প। ্ ্ 
সামান্তি হুরধ্যলোকের কি শক্তি তাহাকে প্রকাশ 
করে? আর তিনি যদি তোমাদিগকে স্বেচ্ছায় 
ধরা না দিতেন. তবে কি হৃুর্ধযালোকনসহাে 
তাঁহাকে খুজিয়৷ পাইতে 1--তবে জানিয়া শুনিয়া 
মূর্থতার ভানকর কেন? এটা তোমাদের 
দোষ নমুস্তবে তোমাদের ম্বভাবে যে “দিব্য- 
মাধুর্য” নামধেয় -একী বিশেষগ্ুণ আছে এ 
তাহাঁরই কীর্তি । 

ভক্তগণ ! নিঃশব্দপদ-সঞ্চারে গৃহে প্রবেশ 

করিয়৷ ' যাহা! দেখিলেন--তাহাতে মোহিত 
হইয়। গেলেন! দেখিলেন তীহাঁদের আদরের 
ধন, আশ্রিত-বৎসল, অনাথ-শরণ, পাপীর বন্ধু, 
দীনের সম্বল শ্র্ননিত্যগোপাল স্বীয় নবনীত- 
কোমল-সর্ববাঙ্গ-সুন্দর-দেহ-ছ্যতিতে সহঅ-শশাঙ্ক- 
প্রভা মলিন কছিয়! পাঁলক্কোপরি- সমাসীন ! 
মস্তকে কুন্থম-কিরীট ! মৃছমধুর-হান্ত-বিরাজিত 
মুখমগ্ডল- পূর্ণতম প্রতিভার লীল-নিকেন ! 
প্রেমাজরাগরঞজিত নযম়নকমলে করুণকোমল 
দয়ার্-দৃষ্টি। কুন্ুষ-পরিশোভিত প্রশস্ত বক্ষ- 
সথলশাস্তির বিলাঁসভূমি! স্বলিত বাহুযুগলে- 
যু্তিমান বরা! করাঙ্থুলি-চম্পক-কলিকার 
লজ্জীস্থল। তপ্তকাঁঞ্চন-বর্ণ-দেহাবলগ্ধনে . বহু- 

মূল্য পীত-পট্টবাস . লজ্জায় বিমলিন। ভক্ত- 

খাছ ্রঙ্মা্দি-বন্দিত শ্রীচরণতল যদিও অলক্ত- 

রাগে রঞ্জিত নহে, তথাপিও মন্দার-কুনুম" 
প্রভাকে পরাজিত করিয়াছে । চরণ-নখর-রাজ 
অকলক্ক-শশাঙ্ককেও লজ্জিত 'কনি*। আশ্িতজনে 

ভক্তি-প্রেস-নুধা-রাশি .. বিতরণ: করিতেছে । 
ভক্তগণের আর ক্ষোভ রহিল না-পনয়ন ভরিয়া, 
প্রা ভরিয়া) শ্রীনিত্যগোপলরূপ দর্শন 'করিতে . 
লাঁগিলেন। ঠাকুর পশ্চিমাভিমুখী হইয়া উপবিষ্ট। 
তাঁহার সন্ুখের দিকে বাঁমপার্থে হরিশরণানন্দ 
চন্দন-ন্নাত তুলসী এবং পুষ্পসম্তার লইয়া 
দীড়াইয়া আছেন। হরিশরণাঁনন্দ ! তুমিই ভাগ্য- 
বান। শ্রীনিতচরণে যে কুম্থমরাশী অর্পিত 
এবং বিলুষ্টিত: হইয়া আপনাদের পুষ্প-ক্ীবন 
সার্থক করিঝে ভক্ত এবং প্রেমিকগণ যে 
কুনুমরাশী শ্রীনিত্যপদারবিন্দে অর্পণ করিয়া 
আপনাকে কৃত্ার্থ মনে করিবে--সেই কুস্ুম- 
সম্ভার লইয়! ।*-হুরিশরণানন্দ ! তুম দগণ্ডায় 
মান !- তোমাতে ভাগাবান আর কে আছে? 

দেখিও, পাত্র/শেষ করিও না, এ অভাগার 

জন্ত দয়া করিয়া একটা মাত্র ফুল ক্লীখিও। যদি 
দিন পাই- শ্রীনিত্যচরণে অর্পণ করিয়া জীবনের 
একমাত্র পিপাঁসার চিরশাঁস্তি করিব । 

ঠাকুর ইচ্ছা! করিয়াছেন -ভক্তগণকে কুম্ছুম- 
মাল! পরাইবেন এবং শ্বহস্তে প্রাসাদ বিতরণ 
করিবেন। ঠাকুর বনুসংখ্যক মালা রামদাদার 
হস্তে প্রদান করিয়া ভক্তগণকে পরহিয়! দিতে 
বলিলেন । 

: এখন তিনটি কাজি উপস্থিত) পুজা, 
মান্যা্পণ, প্রসাদ বিতরণ । স্থির হইল--ভক্তগণ 
অগ্রে অঞ্জলি প্রদান করিবেন। রামদাঁদা সঙ্গে 
সঙ্গে মলা পরাইবেন, তৎপর ঠাকুর শ্রীহস্তে 
প্রসাঁদ বিতরণ করিবেন । (ভ্রমশঃ ).. 

উপেন।, 



. আঅমভ্ডেলগ-তত্তব। 

এ প্হাটও গাজার. 

| বা্রজালি 
হরিকূপধরং লিঙ্গ লিঙ্গরূপ-ধরে। হবিঃ | 
ঈষদপ্যন্তরং নান্তি. ভেদরৃত পাপমঞ্্,তে ॥ 

অনাঁদি'নিধনে দেবে হরিশঙ্করসংজ্ঞিতে । 
অজ্ঞান-সাগরে মম! ভেদ কুর্বস্তি পাপিনঃ ॥ 
“লিঙ্গবূী” মহাঁদেব ধরে হরি-রূপ | 
হরিরূপী জগদীশ শিবস্বরূপ ॥ 
হবি আর মহাঁদেবে নাহি ভেদলেশ । 
ভেদজ্ঞানে হয় ভাই পাঁপ সবিশেষ ॥ 
দেব-দেব মহাদেব অনারদি-নিধন । 
“কেশব-শঙ্কর' তিনি একত্র মিলন ॥ 
অজ্ঞান-সাগরে মগ্ন পাপীদের দল । 
হহুরি-হরে” ভেদ ভাবি ফাঁয় রসাতল ॥ 

_ যো দেবে! জগতামীশঃ কারণানাঞ্চ কারণৎ । 
ষুগাস্তে জগদক্তোতত্রদ্ররূপধরোহব্যয়ঃ ॥ 

রুদ্রোবৈ বিষু্রূপেণ পালয়তাখিলং জগৎ । 
ব্রন্মরূপ্রেণ স্থজতি তদত্ত্যেব স্বয়ং হরিঃ ॥ 

যেই জগদীশ সর্ব-কারণকারণ | 
রুদ্ররূপে সেই করে জগৎ ভক্ষণ । 
সেই রদ বিষুরূপে পালিছে সংসার | 
্রহ্ধারূপে গড়ে পুনঃ করয়ে সংহার। 

হরি শঙ্করয়োর্ম। ধ্যেব্রন্মণশ্চাপি যো নরঃ | 

ভেদকৃন্নরকং ভুঙক্তে যাঁবদাচন্দ্রতারকং ॥ 

হরং হরিং বিধাতার যঃ পশ্ঠেদেকরূপিণং | 
স যাঁতি পরমানন্দং শাস্ত্রীণামেষঃ নির্ণয়ঃ ॥ 
বিরিধি কেশব শিব এই তিনরূপ। 
ভিন ভিন্ন দেব নহে, একই স্বরূপ ॥ 
অভিন্ন স্বরূপ-তন্কে এই ভেদ জ্ঞান 
যেই করে, তার হয় নরকে প্রয়াণ ॥ 
চরিহর চতুম্মুখ একেরই বিকাশ। 

স্থষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতু তিনটি বিলাদ ॥ 

এই জ্ঞান যার হয় সেই ভগাবান। ॥ 
পরম আনন্দ পায়, শশস্তের প্রমাণ ॥. 

কর্মণ। মনসা! বাচা যে! বিষুং ভজতে সদা । 
শিবং বা পূজয়েন্লিত্যং তত্রসন্নিহিতো হরিঃ ॥ 
শিবপূজাপরোবাপি হরি-পুজাপরোছিপিব! । : 
যত্রতিষ্ঠতি তত্রৈব লক্ষীঃ সর্বাশ্চ'দেবতাঃ॥ 
কায়মন-বাঁক্যে করে হরির ভজন! । 
অথবা করয়ে নিত্য শিব-আরাধনা ॥ 
এইরূপ শিবভক্ত কিম্বা হরিদাস । 
ত্রিভুবন মাঝে ভাই ষথ। করে বাস ॥ 
কম্লা সহিত সেই কমলার পতি । 
আর দেবগণ তথ) করেন বসতি ॥ 
হরিরূপী মহাদেব: শিবরূপী জনারদর্নঃ | 

ইতি লোকস্ত তে নাথ নতান্মি জগত।ং গুরুম্ ॥ 
হরিরূপধারী কভ্ ভোলাদিগন্থর | 
কু হররূপে হেরি হরিবিশ্বস্তর ॥ 
লোকনাথ দেবদেব জগতের গুরু | 

প্রণাম করিনু ভক্তবাঁঞ্া-কল্পতর ॥ 
তিল'তৈলেন সংঙ্গাপা বিষ বাশিবমেব বা। 
সযাতি তত্তৎসারপ্যং কুলব্রিতয়-সংযুতঃ ॥ 
তিলতৈল দিয় যেই সাধক-রতন | " 
হরি বা হরের মূর্তি করয়ে দেবন॥ " 
তিন-কুল-স সেই হরিহর-দাস। 
সারূপ্য-মুকতি লভি করয়ে বিলাস ॥ 

পদ্স-পুস্পে যে! বিষুৎ শিবং বাঁচ্চ তি মানবঃ | 
স যাতি বিুভবনং কুলত্রিতর-সংযুত; ॥ 
কমল-কুম্থমে যেই ভাগ্যবান নর । 
অর্চনা করয়ে হরি কিন্বা দিগম্বর ॥ 
ভ্রীহরির দয়। আর শিবের কপায়। . 
তিন-কুল-হ বিষুধামে বাস পাঁয়॥ 



৩৪২. | 

ৃ জন
গন 

২ প্রাপ্য বলাবশত
ং নৃপঃ 

অথবা মষ্চিত
লিঙগ প্রভূ মহেসবর | 

হেরি ভক্তিন্ভাব্ভরে করয়ে প্রণতি। 

৬২৪ 
তাহার বসতি॥ 

: - শিব বিউুধ সংগত 
রুপ নোহরৈঃ। 

- শীট রাজন সরজান্ কা
মনবাৎ ও 

রাও । 
ক ভকতি॥ 

রা 
পুরে অচিরে তীহ

ার ॥ 
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পৎ কথানিন্দকানাঞ্চ
 নেহামুত্রচ নিষ্কৃতি: ) 

দেবদেব মহাদেব 
শিবের নন্দন 

অথবা বিষ 
নিন্দা করিমূগণ

 ॥ 

কুৎস। করি 
সাধু- | াধুন্যবহা

র | 

পুজয়দ্য হর
ং বিষ্মেকবৃদ্

ধ্যা মহ
ীপতে। 

ভেদ বমহত্যা-নাম
ঘুতীযুত 

দু্কতং ॥ 

শিবএব হরি: সাক্ষাদ্বর
িরেব শিব স্বয়ং। 

যাতি নরকান্
 কোটি কোটিশ:। 

হরর এক, 
ছুই নহে কদা

চন। 

অভেদ ভাবিয
়া নৃপ কর

হ পুজন ॥ 

অপুর্ব অতেদ-ন কর অস্থভব॥ 

১. জে-জা
নে হয

় শুন রা
শি রাশি

 পাপ। 

দি 
কোটা নরকের 

তাঁপ॥ 

মা শু ব্জ স্তোক্রৈঃ 
হবশর্জিতঃ। 

স্ তে সমস-শ্
রেয়াংসি ব্ধ

া্ততি ন সংশ
য়: ।. 

্ 
২ ফজামি প্রত্

যহ ন্প। 

রা নং. স্তোতৈ: ভতাং স
ুখ পর্ং॥ | 

আক 
বসেপ 

গুন মহাভাগ হ'য়ে অবহিত মতি 

আমারই অপর মরি বিভুতি-তৃষণ তি 

তক্তিভরে কর তুমি তাঁহার বন্দন ॥ 

আমিও তাঁহার পুজা করি অন্ুক্ষণ। 
অতএব কর তুর্ষিতাঁর আরাঁধন ॥. 

অনারদি-নিধন-দেব করুণা-নিদান। 
অবশ্ত করিবে তব মঙ্গল বিধান ॥ 

নারায়ণাচ্যত্ত জনার্দ্নি কৃষ-বিষে। পন্সেশ 
প্দুজনিত শিব শঙ্করেতি। 

নিত্যং কভ্খিল-লোক-হিতাঃ প্রশাস্ত। 
দুরাভটা সাস্তে তত্রন মেহস্তি শিক্ষা ॥. 

পাঁষষওু-সঙ্গ-রহিতান্থ্জভক্তিনিষ্ঠান্ 
সংসঙ্গলোল্পপপরাংস্চ তথাতিথেয়ান্। 
শস্তোহরেন্চ সমবৃদ্ধিমতত্তথৈব দুতাস্ত)জধ্বমু 

ক পকারপরান্ জনানাম্। 
একদা ডাকিয়া দৃক্চে কহিল! শমন। 
শুন এক কথ। মোর ওহে দুতগণ ॥ 

নারারণ জনার্দ্ন হরি মুরহর | 

্যস্ভু কেশব শুলী হে শিব শঙ্কর ॥ 
ধাঁহার রসন! নিত্য করয়ে কীর্তন । 
তাহার নিকটে কভু ন ক'র গমন ॥ 

দুর্হন্তে তারে সদা ক'র পরিহার । 

ক্রি-শিধ-ভক্কে মোর নাহি অধিকার ॥ . 

সঙ্গ যেই করয়ে
 বর্জন। 

ছিজভক্িুহ বার 
অঙ্গের" ভূষণ ॥ 

সাধু সঙ্গে বাসার প্রাণে
র পিয়াস । 

অতিথি সেবায
় ধার পরম 

উল্লাস ৃঁ 

ত্রি আর 
মহাদেবে ভ

ে" বুদ্ধিহীন 
ৰা 

কড় নহে সেই মোর 
শিক্ষার অবীন 

রকাশক-_জীদ
ানাখ বিশস। 




